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АНОТАЦІЯ 

Бедзай А.О. Нестабільна стенокардія у жінок-курців: особливості 

клінічного перебігу та фармакотерапії. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.11 «Кардіологія» (222 − Медицина). – 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ  

України, Львів, 2019. 

Метою дослідження було покращити діагностику та лікування 

нестабільної стенокардії (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. 

Нестабільна стенокардія, 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 

виникнення. За даними низки епідеміологічних та клінічних досліджень у осіб 

жіночої статі, порівняно з чоловіками, реєструється вища поширеність таких 

факторів ризику (ФР), як цукровий діабет (ЦД), артеріальна гіпертензія (АГ),  

дисліпідемія  (ДЛП), ожиріння, депресія тощо. Щодо куріння, яке вважається 

одним з найагресивніших факторів ризику гострого коронарного синдрому 

(ГКС), то воно набуває особливого значення у осіб жіночої статі, що 

пояснюється стрімким зростанням його поширеності у цій статевій групі в 

останні десятиліття. Компоненти сигаретного диму (йони важких металів, оксид 

карбону тощо), які потрапляють в системний кровообіг внаслідок активного чи 

пасивного куріння, запускають каскад процесів ураження ендотелію та сприяють 

розвитку ендотеліальної дисфункції: збільшують активність оксидативних 

реакцій, системного запалення і проатерогенність ліпідного обміну, знижують 
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антиоксидантний захист, підвищують тромбогенність крові тощо. 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. Особливістю фармакотерапії НС у жінок є більша біодоступність 

практично всіх груп лікарських засобів, що входять в перелік ліків для 

оптимальної медикаментозної терапії (ОМТ) ГКС, хоча ефективність їх не є 

вищою, а іноді навпаки нижчою, ніж у чоловіків. 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), знижувати 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.  

Завданнями дослідження були: аналіз особливостей ФР та їх вклад у 

розвиток НС у жінок залежно від звички куріння, зокрема, - ліпідного спектру 

крові та ліпідтранспортної системи, ендотеліальної функції, показників 

перекисного окиснення ліпідів  (ПОЛ), маркерів запалення та їх взаємозв’язків у 

жінок-курців з НС; з’ясування особливостей клінічного перебігу НС і стану 

коронарного кровообігу у жінок з НС та звичкою куріння; вивчення 

ефективності кверцетину в комплексі лікування НС у жінок з і без фактору 

куріння.   

У дослідження було включено 150 жінок, госпіталізованих з приводу  НС. 

Залежно від звички куріння досліджувані були розподілені у підгрупи: ІА – 

жінки-курці, хворі на НС (n = 86, середній вік 51,47 ± 2,34 роки), ІБ – жінки-

некурці, хворі на НС (n = 64, середній вік 59,57 ± 3,48 роки). Групу контролю 

складали 75 практично здорових жінок відповідного віку (середній вік 53,38 ± 

2,91 роки) без ознак ІХС та іншої соматичної патології, які в свою чергу також 

були розподілені у підгрупи:   ІІА - практично здорові жінки-курці (n =  45, 
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середній вік 52,78 ± 2,52 роки), ІІБ – практично здорові жінки-некурці (n = 30, 

середній вік 54,81 ± 3,21 роки). Залежно від додаткового призначення 

кверцетину в комплексі оптимальної медикаментозної терапії (ОМТ), пацієнтки 

з НС були розподілені у наступні підгрупи: ІА1 – жінки-курці (n = 30, середній 

вік 50,87 ± 2,55 років) і ІБ1 – жінки-некурці  (n = 23, середній вік 59,93 ± 3,08 

років), які в комплексі з ОМТ додатково отримували кверцетин; ІА2 – жінки-

курці  (n = 24, 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 в дозі 0,5 г у 50 мл фізіологічного розчину двічі на 

день впродовж 5 днів з переходом на одноразове введення впродовж наступних 5 

днів. Динаміку змін показників ліпідного, вуглеводного, пуринового обмінів, 

ендотеліальної дисфункції, системного запалення та ПОЛ, ехокардіографії 

(ЕхоКГ) визначали на 9-10 добу лікування. 

З метою оцінки метаболічного статусу в усіх обстежуваних проводили 

визначення антропометричних даних (окружність талії (ОТ) і стегон (ОС), індекс 

маси тіла (ІМТ) та індекс вісцерального ожиріння (ІВО)), досліджували ліпідний 

спектр крові і стан ліпідтранспортної системи (загальний холестерин (ЗХС), 

холестерин ліпопротеїнів низької  густини (ХС ЛПНГ), холестерин ліпопротеїнів 

високої  густини (ХС ЛПВГ), тригліцериди (ТГ),  аполіпопротеїн А1 (АпоА1), 

аполіпопротеїн В (АпоВ), співвідношення АпоВ/АпоА), вуглеводний обмін 

(глікозильований гемоглобін (HbA1c), глікемія натще), показники 

вільнорадикального окиснення (малоновий діальдегід (МДА), церулоплазмін 

(ЦП)), маркери системного запалення (С-реактивний протеїн (СРП), фібриноген 

(ФГ)) та ендотеліальної дисфункції (ендотелін-1 (ЕТ-1), NO-синтаза (eNOS), 

трансформуючий фактор росту β2 (TGF-β2)), проводили інструментальні методи 

обстеження (коронароангіографія (КАГ), ЕхоКГ). Статистичну обробку 

результатів проводили за допомогою пакету статистичних програм Statistica 10 

та Microsoft Excel 2010. 

Встановлено, що у жінок-курців (ІА) НС виникає приблизно на 8,1 років 

раніше, ніж у жінок без фактору куріння (ІБ):  середній вік у підгрупах становив 



 

5 

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 фактору 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 %), атерогенної ДЛП (88,37 ± 1,54 

%) та ожиріння (34,89 ± 3,32%). У них реєструються вищі середні рівні АТ 

(систолічного артеріального тиску (САТ) та пульсового артеріального тиску 

(ПАТ), ІМТ, співвідношення ОТ/ОС та ІВО, середні рівні показників ПОЛ (МДА 

та ЦП), маркерів системного запалення (СРП, ФГ) та більша виразність 

ендотеліальної дисфункції. У переважної більшості з них (у понад 80%) 

реєструється поєднання  3-4 ФР, у 34,87 ± 2,43 % - більше 5 ФР одночасно. 

Порівняно зі здоровими, у пацієнток з НС спостерігались тяжчі порушення 

ліпідного обміну атерогенного характеру, а саме: підвищення рівня ЗХС, ХС 

ЛПНГ, АпоВ, співвідношення АпоВ/АпоА1, тригліцеридів, зниження вмісту ХС 

ЛПВГ та апо-А, виразність яких була прямо пов’язана зі звичкою куріння, 

причому як серед хворих на НС, так і серед здорових жінок (ІА, 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 фактору куріння (ІБ).  

Вища активність системного запалення, вільнорадикального окиснення та 

найнижчий рівень ендотеліального захисту виявлялись в 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.  

Досліджено вплив окремих ФР на ризик виникнення НС у жінок, залежно 

від звички куріння. Зокрема, у пацієнток-курців (ІА) він найчастіше пов'язаний з 
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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)). Ризики розвитку НС, пов’язані з 

переліченими показниками, виявились у 1,5-2 рази вищими у жінок з фактором 

куріння (ІА), порівняно з жінками, які не курили (ІБ). 

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), АпоВ (r = 0,45), співвідношенням АпоВ/АпоА1 (r = 0,67), в 

той час як рівень ХС ЛПВГ - із вмістом у крові eNOS, TGF-β2 та Апо А1 (r = 

0,51, 0,52, 0,56 відповідно, р ˂ 0,05)  та обернено – з ET-1, ЦП, МДА, АпоВ, 

співвідношенням АпоВ/АпоА1 (відповідно, r = -0,43, -0,31, - 0,24, -0,37, 0,44, р ˂ 

0,05). Встановлено достовірні прямі кореляційні зв’язки високої і середньої сили 

між виразністю системного запалення, порушеннями ліпідтранспортної системи 

(співвідношення АпоВ/АпоА1), активністю ПОЛ і схильністю до вазоспазму 

(ЕТ-1) у хворих на НС жінок з фактором куріння (ІА). Тобто, зі збільшенням 

виразності системного запалення погіршувався стан ліпідного обміну та функції 

ендотелію. У підгрупі хворих на НС жінок без звички куріння (ІБ) кореляційні 

зв’язки між аналізованими показниками загалом були подібними, проте значно 

слабшої сили (помірні або слабкі), а в деяких випадках – взагалі відсутніми.  

У пацієнток-курців (ІА) 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). 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, 
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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. У майже половині випадків спостерігалась нетипова для ГКС 

симптоматика, що призводило до запізнілої госпіталізації (˃24 год) кожної 

третьої пацієнтки ІА підгрупи. Такі особливості реєструвались втричі частіше, 

ніж в підгрупі пацієнток-некурців (ІБ). Порівняно з жінками, які не курять (ІБ), 

перебіг НС у жінок-курців (ІА) характеризувався достовірно частішим (у 2,5 

рази) виникненням порушень ритму і провідності (особливо екстрасистолії та 

фібриляції передсердь), в 1,5 рази – епізодів лівошлуночкової недостатності та 

рецидивів больового синдрому, що призводило до більш тривалого терміну 

перебування в стаціонарі (в середньому на 1,5 доби).  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 в - 4,1 рази (OR = 4,09; СІ = 2,78-

6,25), пізньої (˃24 год.) госпіталізації – в 5,1 рази (OR = 5,08; СІ = 3,78-6,76), 

аритмій – в 6,5 рази (OR = 6,47; СІ = 5,18-7,81).  

У жінок-курців з НС (ІА) встановлено достовірні прямі кореляційні зв’язки 

між звичкою 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 АпоВ/АпоА1 (r = 0,58), 

СРП (r = 0,48), ЕТ-1 та ЦП (r = 0,42). В обох підгрупах хворих виявлено прямий 

кореляційний зв’язок середньої сили між АГ, порушеннями ритму й провідності, 

пізньою госпіталізацією (˃24 год) і тривалістю госпіталізації. Водночас,  

встановлено достовірний обернений кореляційний зв'язок рівня TGF-β2 зі 

звичкою 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. 
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Аналіз даних КАГ засвідчив, що в пацієнток-курців (ІА), порівняно з 

некурцями (ІБ), достовірно частіше виявляються істотно важчі ураження 

коронарних артерій (КА): гемодинамічно значимі дифузні ураження КА, 

переважно в проксимально-медіальних сегментах, часто із залученням і 

дистальних ділянок, з найчастішою локалізацією змін у лівій КА та її 

міжшлуночковій гілці, що супроводжувалось 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%. У майже 78% 

пацієнток-курців (ІА), тобто у 1,5 рази частіше ніж у жінок-некурців з НС (ІБ), 

виявлялися ознаки порушення коронарної мікроциркуляції та міокардіальної 

перфузії, особливо у випадках відсутності гемодинамічно значимих стенозів КА, 

що виявлялося істотним сповільненням кровотоку і затримкою вивільнення 

контрасту (більше 7 систол). 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).  

Сучасним методом багатофакторного регресійного аналізу встановлено 

значний прогнозований ризик НС: а) при значеннях тривалості АГ ˃ 23 років, 

збільшення рівня ПАТ > 68 мм рт.ст. та зниження рівня UI < 0,62; б) при 

значеннях тривалості куріння ˃ 21 років, зниження рівнів TGF-β2 ˂ 165 пг/мл та  

UI ˂ 0,65; в) при значеннях тривалості куріння ˃ 15 років, збільшення 

співвідношення АпоВ/АпоА1 > 2,20 та зниження рівня UI < 0,65. 

Додавання до стандартної терапії НС кверцетину у пацієнток-курців (ІА1) 

істотно пришвидшує процеси зниження проатерогенних змін ліпідного обміну, 

активності ПОЛ та прозапальних факторів (в 1,4-1,7 рази), сприяє швидшому 

відновленню функції ендотелію, як в порівнянні з курцями, що отримували 

тільки базисну терапію (ІА2), так і в порівнянні з некурцями, які додатково 

отримували кверцетин (ІБ1). Аналіз 10-денної динаміки (Δ) рівнів TGF-β2 виявив 

також більш інтенсивне (в 1,5-1,7 рази) зростання їх значень в підгрупах 

кверцетину, особливо у ІА1 підгрупі (15,3% (ІА1) проти 8,0% (ІА2) та 5,0% (ІБ1), р 
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< 0,05). Водночас, у підгрупах жінок-некурців (ІБ1 та ІБ2) прослідковувалась 

менш виразна динаміка цього показника (5,0% (ІБ1) проти 3,4% (ІБ2), р < 0,05). У 

жінок-курців (ІА1 підгрупа) застосування кверцетину в схемі стандартного 

лікування НС дозволяє 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). 

Ключові слова: нестабільна стенокардія, куріння, жінки-курці, 

метаболічний статус, ліпідний спектр, вуглеводний обмін, системне запалення, 

ендотеліальна дисфункція, трансформуючий фактор росту, коронарографія, 

індекс виразкування, кверцетин. 

 

SUMMARY  

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

pharmacotherapy. – Qualifying scientific work as a manuscript.  

The thesis for the degree of a candidate of medical sciences (Ph.D.), specialty 

14.01.11 «Cardiology» (222 – Medicine). – Danylo Galytsky Lviv National Medical 

University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

Unstable Angina (UA) is one of the most common forms of Coronary Heart 

Disease (CHD), which significantly impairs the prognosis and quality of life. In recent 

years, closer attention of researchers and practical cardiologists has been attracted 

towards female patients due to the rapid increase among them and the prevalence of 

this clinical form of CHD. As a consequence, it has also been recorded that there is a 

higher rate of mortality from this disease among female. Severe complications can 

occur in the immediate and distant period of its course, as well as the preconditions of 

its occurrence and manifestation can vary in each individual case. The prevalence of 

such risk factors as diabetes mellitus, arterial hypertension, and depression is 

determined in this sexual group. Smoking is one of the most aggressive risk factors for 

Acute Coronary Syndrome (ACS), including UA in female. The presence of this habit 

has a progressive increase in the activity of systemic inflammation that contributes 

towards damaging endothelial cells. The endothelial dysfunction causes systemic 

damage to the endothelium. According to the cardiovascular continuum, it is an 
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unconditional trigger that causes further progression of atherosclerosis and 

destabilization of atherosclerotic plaques. Pharmacological methods for correction of 

the endothelial dysfunction include eliminating aggressive endothelium factors 

(hyperlipidemia, lowering blood pressure, hyperglycemia), reducing the synthesis of 

endothelin-1 (ET-1), and increasing the concentration of endothelial syntase (eNOS). 

The peculiarity of pharmacotherapy for female is that it has a higher bioavailability of 

almost all known groups of cardiological drugs, although their effectiveness is not 

significant, and sometimes has lower statistics than pharmacotherapy for men. 

The objectives of the study were: 

-  Analyze the characteristics of risk factors and the observation of a clinical course. 

-  Identify the correlation between risk factors and how they effect the development of 

UA in female, depending on the habit of smoking. 

-  Clarify the lipid profile, endothelial function, lipid peroxidation and inflammation 

markers and their interrelations in female smokers from UA, to investigate the state of 

coronary blood circulation and the effectiveness of quercetin in the treatment of UA 

for female (smokers and non-smokers). 

 The study included 150 female hospitalized with UA. Depending on the status 

of the smoker, the patients were divided into subgroups: IA - smoker female, patients 

with UA (n = 86, mean age 51.47 ± 2.34 years), IB - non-smoking female, patients 

with UA (n = 64, the average age is 59.57 ± 3.48 years). The control group consisted 

of 75 healthy female in the similar age range (53.38 ± 2.91 years) without signs of 

CHD and other somatic pathology, which were divided into subgroups accordingly: 

ІІА - practically healthy smokers (n = 45 , mean age 52.78 ± 2.52 years), IIB - 

practically healthy non-smoking female (n = 30, average age 54.81 ± 3.21 years). 

In order to determine the metabolic status, all the patients were evaluated for 

anthropometric data (body mass index, visceral fat, waist circumference, hip 

circumference, and determine the levels of lipid (total cholesterol) low density 

lipoprotein cholesterol (LDL), high density lipoprotein cholesterol (HDL), 

triglycerides (TG)) and carbohydrate (glucose hemoglobin (HbA1c)) metabolism, 

lipoprotein transport system (apolipoprotein A1 (ApoA1), apolipoprotein B (ApoB) 

show off and the endothelial dysfunction (endothelin-1 (ET-1), NO synthase (eNOS), 
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and the free radical oxidation (malondialdehyde)), conducted instrumental examination 

methods (coronary angiography (CAG), echocardiography (echoCG)). Statistical 

processing of information was carried out using Statistica 10 and Microsoft Excel 2010 

statistical software packages. 

Unstable angina in female smokers occurs at the age of 51.47 ± 2.34 years, 

which was 8.1 years earlier than in non-smokers (59.57 ± 3.48 years). Compared to 

healthy people with and without smoking habits, they have significantly higher 

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

1.25%), atherogenic dyslipidemia (88, 37 ± 1,54%) obesity (34,89 ± 3,32%) and 

hereditary predisposition (46,51 ± 5,19%).  

Serious violations of the lipid metabolism of atherogenic nature were observed 

in patients with UA, especially an increase of the level of total cholesterol, LDL, the 

ratio of ApoB / ApoA1, hypertriglyceridemia and a decrease in the content of LDL 

cholesterol, the expressiveness of which directly correlated with the habit of smoking. 

The revealed changes were most distinctive among patients who smoke and are effect 

by UA. They had that the highest average level of atherogenic lipid fractions and the 

highest prevalence of atherogenic lipid metabolism disorder in comparison to healthy 

female and non-smoking patients. 

Smoking groups were identified with the higher activity of systemic 

inflammation, free radical oxidation and the lowest level of endothelial protection 

rather than non-smoking patients. At the same time, the highest average values of C-

reactive protein (CRP), fibrinogen (FG), malonic aldehyde (MDA), ceruloplasmin 

(CP) and ET-1, as well as the highest proportion of patients with excess reference 

values of these indicators, were recorded in the group of female smokers from the 

National Assembly. Accordingly, in the same subgroup of patients, the lowest average 

levels of eNOS and transforming growth factor beta 2 (TGF β2) were observed, as well 

as the lowest proportion of individuals with lower reference values for the levels of 

these indicators. The obtained data explains the highest risk of development of UA 

among smoking female, considering the pathogenic impact of smoking on virtually all 

major links in the development of coronary atherosclerosis and its destabilization. 
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Serious violations of the lipid metabolism of atherogenic nature were observed 

in patients with UA, namely, increase of level of total cholesterol, LDL cholesterol, the 

ratio of Apo / ApoA1, hypertriglyceridemia and decrease in the content of LSVH 

cholesterol, the expressiveness of which directly correlated with the habit of smoking. 

The revealed changes were most pronounced among patients with NSC and smoker 

status, which record the highest average levels of atherogenic lipid fractions and the 

highest prevalence of atherogenic lipid metabolism disorders, as compared to healthy 

female and patients with unstable smoking status. 

The higher activity of systemic inflammation, free radical oxidation and the 

lowest level of endothelial protection were found in smoker groups, compared with 

non-smokers. At the same time, the highest average values of CRP, FG, MDA, CP and 

ET-1, as well as the highest proportion of persons with excess reference values of these 

indicators, were recorded in the group of female smokers from the National Assembly. 

Accordingly, in the same subgroup of patients, the lowest average levels of eNOS and 

TGF β2 were observed, as well as the lowest proportion of individuals with lower 

reference values for the levels of these indicators. The obtained data explain the 

highest risk of development of UA among female with the status of smoker, taking into 

account the pathogenic impact of smoking on virtually all major links in the 

development of coronary atherosclerosis and its destabilization. 

The determining factor in developing UA in patients with AI smoker status is 

most often associated with atherogenic dyslipidemia (total cholesterol > 4 mmol OR = 

12.02 ± 0.51, CI = 8.12-16.32), (LDL cholesterol> 1, 8 mmol / L, OR = 9.32 ± 0.73, CI 

= 6.13-12.56), (HDL ˂ 1.2 mmol / L, OR = 3.91 ± 0.34, CI = 2 ,12-5.45), endothelial 

dysfunction (ET-1> 7.87 pg / ml, OR = 7.44 ± 0.47, CI = 2.89-6.21), (eNOS ˂ 180 pg / 

ml , OR = 3.42 ± 0.35, CI = 2.16-4.78), systemic inflammation activity (PSF <3 mg / l, 

OR = 3.62 ± 0.25, CI = 2.15-4 , 56), LPO (MDA ≦0.45 nmol / mg, OR = 2.89 ą 0.44, 

1.55-3.91), (CP ≥380 mg / l.h, OR = 2.34 ±  0.12, CI = 1.46-3.25) and a decrease in 

TGF-β2 (TGF-β2 <168 pg / ml, OR = 4.13 ± 0.35, CI = 2.78-5.92) . The chances of 

UA development related to the above indicators were 1.5-2 times higher than that of 

female with a smoker status, compared with female who never smoked. 
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In the analysis of the subgroup of patients IA it was found a correlation between 

degradation of the level of lipid metabolism, which was associated with the severity of 

endothelial dysfunction and a decrease in TGF-β2 levels. In particular, in the subgroup 

of patients IA, the level of LDL cholesterol depends directly on the content of eNOS, 

TGF-β2, Apo A1 (r = 0.51, 0.52, 0.56, respectively, p ˂ 0.05), and the inverse - ET-1, 

CP, MDA, Apo1, the ratio of ApoB / ApoA1 (respectively, r = -0.43, -0.31, -0.24, -

0.37, 0.44, p ˂ 0.05 ), the level of LDL cholesterol is related directly to ET-1 (r = 

0.57), CP (r = 0.25), MDA (r = 0.31), ApoB (r = 0.45), ApoB / ApoA1 ratio (r = 0.67). 

It was observed direct correlation between the severity of systemic inflammation, 

violations of the lipid transport system (the ratio of ApoB / ApoA1), LPO activity and 

susceptibility to vasospasm (ET-1) in female smoking patients with UA (group IA). 

The state of lipid metabolism and endothelial function deteriorated with the increase in 

severity of systemic inflammation. In the subgroup of female patients who have cancer 

without a smoker's status correlation between the analyzed indicators were generally 

similar but much weaker (medium and low rate), and in some cases - even absent. 

It was also found a high risk of developing UA for patients who smoke for more 

than 12 years with a level of ET-1> 30 pg / ml and TGF-β2 of <160 pg / ml, and 

slightly smaller risk for patients who smoke less than 5 years (ET-1 ˂ 10 pg / ml, TGF-

β2> 200 pg / ml) and with body mass index> 30 units, CRP <14 mg / L, and TGF-β2 ˂ 

145 pg / ml; moderate risk: body mass index> 27 units; CRP> 8 mg / L; and TGF-β2 ˂ 

165 pg / ml. 

The study showed a significantly worse profile of comorbidity, as well as a 

heavier course of UA in smoker female, compared to those who have never smoked. 

although the female smokers were significantly (at 8.1 years younger).  Nearly half of 

the female admitted to the smoking hospital experienced an atypical symptom of ACS, 

resulting in a delayed hospitalization (24 hours) of one in three. This is three times 

more likely to occur than in non-smokers. Compared to non-smokers (IB), the course 

of UA in female smokers (IA) is characterized by a significantly more frequent (2.5 

fold) occurrence of violations of rhythm and conduction (especially extrasystoles and 

atrial fibrillation). Left ventricular insufficiency and relapse of the pain syndrome is 
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1.5 times worse in female smokers, resulting in a longer stay in the hospital (an 

average of 1.5 days). 

Smoking increases the risk of an unfavorable course of UA in female by 8.2 

times, atypical pain syndrome by 4.1 times, the late (24 hours) hospitalization by 5.1 

times, and arrhythmias by 6.5 times. The presence of dyslipidemia (an increase in CF, 

LDL cholesterol, the ratio of Apo / ApoA1, decrease in cholesterol HDL and ApoA1) 

in females who smoke increases the risk of these states in 3.1 to 10.2 times, and the 

presence of hypertension, diabetes and obesity increases by 2.2 to 3.1 times. The risk 

of development of complications of UA in females who smoke (IA) exceeds that of the 

group of females who do not smoke (IB), by 1.5-2.2 times. 

There were established distinctive correlations for female smokers with UA as 

follows: the development of atypical symptoms in the manifestation of emergency (r = 

0.62); the development of rhythm and conduction disorders (r = 0.78); the recurrence 

of myocardial ischemia (r = 0 , 49); the average duration of hospitalization (r = 0.51); 

the total GRACE score (r = 0.67); LDL cholesterol (r = 0.39); ApoB / ApoA1 index (r 

= 0.58); CRP (r = 0.48); ET-1 and CP (r = 0.42). In both subgroups of patients, a direct 

correlation between mean strength and rhythm and conduction disturbances; late 

admission (24 h); and duration of hospitalization were detected. At the same time, a 

significantly correlated relationship was found between the level of TGF-β2 in 

smokers (r = -0.47) and the presence of hypertensive females (r = -0.59), diabetes 

mellitus (r = -0.35) and obesity (r = -0.46). In female IB, subgroups of such 

interactions were not revealed in our research. 

Smoker females are significantly more likely to be registered with heavier 

lesions of the coronary arteries - hemodynamically significant and diffuse lesions, 

mainly proximal-medial segments, often involving distal segments, with localization in 

the left coronary artery and its interventricular branch, accompanied by excessive 

compensatory development of collateral blood flow from the prevalence of the right 

type of blood supply to the heart. 

Amongst females with UA and those smoking (IA), the proportion of patients 

with multi-vessel lesions was twice greater than that of non-smoker females from the 

National Institutes of Health (IB). Almost 78% of female smokers with UA (IA) are 



 

15 

1.5 times more likely than female non-smokers with anesthetized patients (IB), and 

there are significant violations of coronary microcirculation and myocardial perfusion, 

especially in the absence of hemodynamically significant coronary artery stenosis, 

which on KAG is a significant slowdown in blood flow and delayed release of contrast 

(more than 7 systole). 

The U.S. index (UI) was found to be significantly lower in females who smoke 

(UA) compared to non-smokers (IB), indicating a more profound destructive change in 

the affected coronary arteries due to smoking. 

The method of multivariate analysis revealed a strong correlation between: a) 

the duration of smoking resulting in increasing the ratio of ApoB / ApoA1 and 

deepening the ulcer of the atherosclerotic plaque; b) duration of AG (years), UI values 

and pulls blood pressure  level in smoker females, patients with emergency situations 

(IA); c) the duration of smoking, the level of UI and the TGF β2 content in the blood. 

There is a significant and moderate risk of developing UA in female smokers with the 

corresponding values of the listed indicators. 

Compared to females who do not smoke, during the manifestation period, 10-

20% higher average systolic and pulsed blood pressure  were recorded, more severe 

lipid metabolism and endothelial dysfunction, higher activity of free radical oxidation 

processes (decreased activity of eNOS and elevated levels of ET-1, MDA and CPR), 

and systemic inflammation (elevation of CRP and FG levels). 

Adding to standard therapy of UA quercetin in smoker patients with UA 

significantly accelerates the processes of lowering proatherogenic changes in lipid 

metabolism, LDL activity and pro-inflammatory factors (in 1.4-1.7 times), promotes 

faster recovery of endothelial function as compared to with smokers receiving only 

baseline therapy (IB), and in comparison with non-smokers who additionally received 

quercetin (IIA). The analysis of the 10-day dynamics (Δ) of TGF-β2 levels also 

revealed a more intense (1.5-1.7 times) increase in their values in the subclasses of 

quercetin, especially in the IA subgroup (15.3% (IA) versus 8.0 % (IB) and 5.0% 

(IIA), p <0.05). At the same time, in the subgroups of non-smoking females (IIA and 

IIB), the less pronounced dynamics of this indicator was observed (5.0% (ІІА) versus 

3.4% (ІІB), р <0,05). The analysis of the dynamics of the main indicators of general 
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and regional myocardial contractility showed that left ventricle (LV) increased in 

patients of all subgroups, but its increase for the 10th day was the highest in the IA and 

IIA subgroups, which was significantly higher by 48.1%-62.1% than the similar 

indicators in the subgroups IIA and IIB (8.7% (IA) and 5.4% (ІІА) versus 3.3% (ІB) 

and 2.8% (ІІB), р <0,05). Mean values of suppression of local contractility and index 

of asynchrony, which are the main indicators of regional contractility, decreased 

significantly (by 21.7%, 5.6% (p <0.05) in the IA subgroup, 15.5%, 7, 7% (p <0.05) in 

IIA subgroup), compared to women who did not take it (OR - by 11.2%, 2.4% (p 

<0.05), ІІB - 10.8%; 5, 2% (p <0.05). In female smokers (IA subgroup), the use of 

quercetin in the standard treatment of UA, can significantly improve its course, reduce 

the frequency of complications (relapse of pain syndrome - 33.3%, rhythm and 

conductivity - by 55.5%) and reduce the average tr firms required hospitalization in 

smokers - 1.5 days. 

Key words: unstable angina pectoris, smoking, smoker women, metabolic 

status, lipid spectrum, carbohydrate metabolism, systemic inflammation, endothelial 

dysfunction, transforming growth factor, coronary angiography, index of 

ulcerogenicity, quercetin. 
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ВСТУП 

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. За даними узагальненого експертного 

висновку American Heart Association [202], у жінок частіше ніж в чоловіків 

виникає гострий коронарний синдром (ГКС) без елевації сегмента ST на грунті  

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 також і занижений рівень застереження щодо 

розвитку ГКС не лише серед пацієнток, але й лікарів, що сприяє значній 

гіподіагностиці даної патології у жіночій популяції [69].  

Наголошується на особливому преморбідному статусі в цій статевій групі.  

За даними низки епідеміологічних та клінічних досліджень у жінок, порівняно з 

чоловіками, реєструється вища поширеність таких факторів ризику (ФР), як 

цукровий діабет (ЦД), артеріальна гіпертензія (АГ),  дисліпідемія  (ДЛП), 

ожиріння, депресія, куріння тощо [202].  Щодо куріння, яке вважається одним з 

найагресивніших факторів ризику гострого коронарного синдрому (ГКС) 

(INTERHEART, 2004) [232],  то воно набуває особливого значення у осіб жіночої 

статі, що пояснюється стрімким зростанням його поширеності у цій статевій 

групі. За останні 30 років кількість жінок-курців в Україні зросла втричі  [27]. 

Навіть відносно неінтенсивне куріння – до 4 сигарет на день, збільшує ризик 

ГКС у жінок удвічі. Жінки-курці мають у 7 разів більше шансів перенести 

інфаркт міокарда (ІМ) [202], особливо в молодому віці, 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 
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прийняти за одиницю, то при викурюванні 25 сигарет за добу він збільшується в 

4,9 разів [94]. Високі рівні летальності від ІХС серед жінок Бразилії, 

Великобританії, США, Нідерландів також пояснюється стрімким поширенням у 

жіночій популяції основних факторів ризику, ключовим серед яких є куріння 

[249, 266, 179, 251].  

Компоненти сигаретного диму (іони важких металів, оксид карбону тощо), 

які потрапляють в системний кровообіг внаслідок активного чи пасивного 

куріння, запускають каскад процесів ураження ендотелію та сприяють розвитку 

ендотеліальної дисфункції: збільшують активність оксидативних реакцій, 

системного запалення і проатерогенність ліпідного обміну, знижують 

антиоксидантний захист, підвищують тромбогенність крові тощо [42, 93, 152]. 

Саме ураження ендотелію, згідно з сучасними поглядами, є тригерною ланкою 

розвитку і подальшого прогресування атеросклерозу.  

За висновками експертів ефективність традиційних методів лікування ГКС 

(інтервенційних та медикаментозних) у жінок є нижчою, незважаючи  на більшу 

біодоступність практично всіх груп лікарських засобів, 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 [147, 256].  Одним з таких лікарських 

засобів є кверцетин, раннє застосування якого в комплексній терапії ГКС 

дозволяє зменшувати ризик некрозу міокарда, дилатацію порожнини лівого 

шлуночка та ймовірність ускладнень [48, 65, 78]. 

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.  
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           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 засідання №4/1 від 22 січня 2014 р.), 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 № 0110U000124) і «Вплив факторів ризику та 

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

державної реєстрації 0116U004512), співавтором яких є дисертант. 

Мета дослідження: покращити діагностику та лікування НС у жінок-

курців на підставі вивчення особливостей клінічного перебігу, ліпідного та 

вуглеводного обміну, 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.  

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 фактору 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 фактору 

куріння. 

6. Вивчити ефективність кверцетину в комплексному лікуванні НС у пацієнток з 

і без звички куріння. 
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Об’єкт дослідження: нестабільна стенокардія у жінок. 

Предмет дослідження:  клініко-анамнестичні дані, ендотеліальна функція, 

ПОЛ, системне запалення, стан коронарних артерій, особливості перебігу НС та 

у жінок-курців, результати її лікування. 

Методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні (стан ліпідного, 

вуглеводного обміну, ПОЛ (малоновий діальдегід (МДА), церулоплазмін (ЦП)); 

імуноферментний (С-реактивний протеїн (СРП), ендотелін-1 (ЕТ-1), NO-синтаза 

(еNOS), трансформуючий фактор росту β2 (TGF-β2)); спектрофотометричний  

(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 ХС ЛПВГ та АпоА1, найвищим значенням 

співвідношення АпоВ/АпоА1, переважно поєднанні ≥ 4 - 5 іншими ФР, серед 

яких АГ, вісцеральне ожиріння, ЦД, висока активність системного запалення й 

ендотеліальної дисфункції та зниженим рівнем TGF- β2    

Уточнено мультифакторні взаємозв’язки у жінок залежно від звички 

куріння та визначено їх прогностичне значення у розвитку НС та її ускладнень. 

Доведено високий ризик розвитку НС навіть при помірному (до 10 сигарет/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 ураженнями, 
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про що свідчать найнижчі рівні індексу виразкування (UI), у поєднанні 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 перекисного 

окиснення ліпідів, 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 ФР НС у жінок-курців, 

своєчасне виявлення і корекція  яких, поряд з відмовою від куріння, дозволило б 

знизити ризик 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. 

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

дослідження впроваджені в практичну діяльність кардіологічного та інфарктного 

відділень Комунального некомерційного підприємства «Лікарня швидкої 

медичної допомого» 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.  Разом з науковим керівником  сформульовані мета  та завдання 
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дослідження, дизайн, висновки і практичні рекомендації. Особистий внесок  

полягає в самостійному обгрунтуванні 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. Дисертант брав 

участь у коронарографічних 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 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 

них: 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, з’їздів і конференцій.  



 

31 

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, переліку 

використаних джерел, додатків. Перелік  використаних джерел  включає 277 

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

таблицями та 19 рисунками.  
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФАКТОРИ РИЗИКУ І ПАТОГЕНЕЗ   

НЕСТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ У ЖІНОК-КУРЦІВ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1 Статистико-епідеміологічні дані щодо поширеності ІХС та її 

факторів ризику у жінок та серед курців  

Хвороби системи кровообігу і, зокрема ІХС, сьогодні є основною 

причиною смертності, захворюваності та інвалідності дорослого населення у 

світі, а також в Україні [26, 51, 111]. У нашій країні щорічно від серцево-

судинних захворювань (ССЗ) помирає майже 426 тис. осіб. Україна входить в 

десятку країн – лідерів за смертністю від ІХС. Згідно з сучасними даними в 

Україні зареєстровано більше 9 млн хворих на ІХС, 6 млн – на ІХС і АГ [118]. 

Найбільш розповсюдженою формою ІХС є стенокардія, патогенетичну основу 

якої складає атеросклеротичне ураження коронарних судин [21]. За даними 

Фремінгемського  дослідження, стенокардія як перший прояв ІХС діагностується 

у 65 % жінок, що втричі частіше, ніж у чоловіків (35 %). Натомість, ІМ, як  

перший прояв ІХС,  виникає у 29 % чоловіків, проти  43 % у жінок [167]. 

Найчастішим проявом ГКС белST у жінок є НС. 

Куріння є одним з найагресивніших факторів ризику розвитку ГКС 

захворювання. У 2016 році Державна служба статистики України опублікувала 

щорічний звіт «Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності 

окремих видів медичної допомоги у 2015 році». За даними цього звіту, кількість 

курців серед населення України (без урахування тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим та зони проведення антитерористичної операції) 

становила у 2015 році 6,2 млн осіб,  а серед осіб віком 12 років і більше його 

поширеність складала 18,4% [87].  

Початок ХХІ століття позначився закріпленням цієї згубної звички серед 

молоді України, зокрема, серед молодих жінок. Натомість, в державах Західної 

Європи і Північної Америки зміцнився престиж відмови від куріння. Експерти 

Всесвітньої Організації охорони здоров’я та провідні науковці наголошують на 
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глобальній епідемії тютюнопаління серед жінок [51]. Згідно даних Науково-

дослідного інституту кардіології імені акад. М.Д. Стражеска за останні кілька 

десятиліть кількість жінок-курців в Україні зросла в 4 рази [106].  

За даними ВООЗ, у світі внаслідок куріння щорічно помирають близько 4,5 

млн осіб, а в Україні – більше 100 тис. осіб (13% загальної смертності) [31]. 

Інвалідами  від хвороб системи кровообігу стають близько 14-15 осіб з кожних 

10 тис. дорослого населення [144]. Передбачається, що на 2030 рік 51 % випадків 

смерті відбудеться внаслідок інсультів, а 45 % – в результаті ІХС, яка і надалі 

залишиться основною причиною смерті. 

Найважливішою клінічною формою ІХС, яка загрожує розвитком ІМ або 

раптової смерті, є НС [41, 210]. Термін НС відображає одну з найнебезпечніших 

клінічних форм ІХС, яка характеризується прогресуючим наростанням 

коронарної недостатності [111]. Останніми роками особливу увагу дослідників і 

практичних кардіологів привертають пацієнти жіночої статі через істотне 

збільшення серед них поширеності НС, відмінності у причинах її виникнення та 

особливостях перебігу [24, 114].  

Враховуючи високу актуальність цієї проблеми, у 2016 році був 

опублікований огляд наукового положення Американської асоціації серця, 

присвячений питанням діагностики і лікування ГКС серед жінок [202]. Згідно з 

даними статистики, впродовж першого року і в наступні 5 років після першого 

ІМ помирає значно більше жінок, ніж чоловіків: 26 % проти 19 % і 47 % проти 36 

%, відповідно. У жінок частіше діагностують ІМ без елевації сегмента ST та 

необструктивну ІХС, пов’язану з коронарним спазмом або спонтанним 

розшаруванням коронарної артерії (КА). Ризик виникнення серцевої 

недостатності (СН), інсульту та ускладнень після коронарних втручань також 

вищий серед жінок. Наголошується і на особливому преморбідному статусі 

жінок. У них визначається висока поширеність таких факторів ризику, як ЦД, 

АГ, ДЛП, ожиріння та депресія. Згідно з результатами дослідження 

INTERHEART поряд з ДЛП є найвагомішим фактором ризику розвитку гострих 

форм ІХС у відносно молодому віці   є куріння [202]. Куріння з кожним роком  
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охоплює все більше число жінок, призводить до значних медико-

соціальних втрат, економічних збитків і смертності   [136], причому основною 

причиною смерті є гостра серцево-судинна патологія. 

 За останні 30 років кількість жінок-курців в Україні зросла втричі, що 

певною мірою пояснює сучасну несприятливу динаміку серцево-судинної 

захворюваності і летальності в жіночій популяції. Навіть неінтенсивне куріння – 

до 4 сигарет на день, збільшує ризик ІХС у жінок удвічі [69]. Жінки-курці мають 

у 7 разів більший, ніж некурці, ризик перенести ІМ, особливо в молодому віці 

[202], що пов’язано, як з більшою інтенсивністю атеросклерозу в КА, так і 

частішою дестабілізацією цього процесу [93].  

У низці наукових досліджень продемонстровано незаперечні докази 

несприятливого впливу тютюнокуріння на перебіг і прогноз НС. Наведені в 

матеріалах звіту Американської асоціації серця статистичні дані свідчать, що у 

жінок смертність, спричинена гострими формами ІХС, надзвичайно висока [211], 

особливо у курців. Зокрема, за результатами досліджень TREND, GISSI-2  та 

Rochester Coronary Heart Disease Project, якщо відносний ризик смерті при 

гострому ІМ у некурців прийняти за 1, то при викурюванні 25 сигарет за добу 

вона збільшується у  4,9 разів [94]. На тлі куріння зростає також і ризик 

виникнення інсульту, що було продемонстровано у Фремінгемському 

дослідженні: при викурюванні 25 сигарет на добу ризик інсульту зростає  в 3,7 

рази [93].  

          Таким чином, однією з актуальних проблем сучасної медицини є вивчення 

впливу куріння на причини розвитку, особливості клінічного перебігу та підходи 

до лікування жінок з НС з метою поліпшення прогнозу та якості життя. 

1.2  Тютюнокуріння як фактор високого кардіоваскулярного ризику в 

загальній популяції та у жінок 

Куріння, є хворобою, яка визначається в Міжнародній класифікації хвороб  

як психічний розлад або розлад поведінки, пов’язаний із вживанням тютюну. За 

шкалою фізичної і психічної залежності ця хвороба має вищий рівень, ніж 

залежність від алкоголю, амфетаміну та гашишу [89]. 
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Регулярне куріння виникає на грунті звикання, що супроводжується 

тривалим вживанням продуктів горіння тютюну. Основна причина розвитку 

тютюнозалежності пов’язана з тим, що в сигаретному димі міститься нікотин, 

який викликає ефект задоволення з наступним формуванням  залежності [94]. 

Доведено, що в головному мозку є рецептори, які дуже чутливі до нікотину. При 

потраплянні до крові нікотину ці рецептори активуються, що призводить до 

вивільнення дофаміну  (гормону задоволення), збудження центральної нервової 

системи і розвитку позитивних відчуттів [89]. Саме цей ефект зумовлює 

формування тютюнозалежності, особливо в осіб жіночої статті.  

Куріння, поряд з АГ, ЦД і  ДЛП, належить до так званих «класичних» 

чинників ризику атеросклерозу [129, 17]. Причинно-наслідковий зв'язок куріння 

з розвитком захворювань серцево-судинної системи переконливо доведений у 

числених дослідженнях і визнаний всіма кардіологічними науковими школами 

[2, 42, 59, 90, 95]. Дослідження EUROASPIRE  IV,  присвячене вивченню 

поширеності основних факторів високого серцево-судинного ризику і проведене 

Європейським товариством кардіологів в 2014-2015 роках у 14 європейських 

регіонах, засвідчило, що курцями в Європі та Україні є, відповідно, 22 % і 26 % 

чоловіків, 13 % і 4 % жінок [212].  

Нідерландські вчені [267] провели математичне моделювання впливу 

куріння на розвиток  ССЗ. Вони виявили, що у некурців тривалість життя більша 

в середньому на 8,66 років у чоловіків і 7,59 років у жінок. Крім того, курці, 

захворівши на ССЗ, також живуть менше, у середньому на 2,43 роки (чоловіки) і 

2,66 роки (жінки). Метааналіз Critchley J., Capewell S.(2004) [143] показав, що 

після припинення куріння смертність від усіх причин знижується на 36 %, а 

ризик, що не призвів до смерті від ІМ, знижується на 32 %.  

Високі рівні летальності від ІХС серед жінок Бразилії також пояснювали 

стримкім поширенням в жіночій популяції основних факторів ризику, ключовим 

серед яких є куріння [249]. 

Hennekens C.H. (1998) наводить результати когортного дослідження за 

участю 121 тис. жінок-курців (медичних сестер США), в якому ризик ІХС був у 

6 разів вищий, ніж у жінок-некурців [179]. Жінки-курці, які знаходяться на 
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гормонозамісній терапії, мають більш високий ризик смерті, ніж такі ж жінки, 

що не приймають гормональні препарати [199]. У жінок з ІХС, що 

маніфестувала, її перебіг переважно супроводжується різною супутньою 

патологією [128]. В результаті у жінок прогноз у цілому гірший, ніж у чоловіків з 

такою ж патологією [178, 261]. 

В проспективному дослідженні 1996-2001 років взяли участь біля 1,3 млн 

жінок Великобританії, які через 3 і 8 років пройшли опитування шляхом 

поштового анкетування. На початку дослідження 20 % жінок курили, 28% 

(328417) – мали фактор куріння у минулому, а 52 %  не курили ніколи. Серед 

тих, хто продовжував курити, через 3 роки рівень смертності збільшився втричі. 

Серед 30 найчастіших причин смерті  23 були найбільш поширені серед курців: 

це рак легень і ССЗ. Жінки-курці втрачають біля 10 років життя у порівнянні з 

некурцями. Серцево-судинний ризик у жінок, що курили до 40 років, потім 

припинили курити, а надалі знов зазнавали впливу тютюнового диму, - у 10 разів 

вищий. Припинення куріння у віці до 30 років дозволяє знизити цей ризик на 97 

% [192]. 

Пасивне куріння також створює численні ризики для серцево-судинного 

здоров’я у жінок завдяки вдиханню вторинного диму, який виділяється з кінчика 

сигарети, що горить (побічний дим). Вторинний дим у 3-4 рази токсичніший в 

розрахунку на 1г частинок,  ніж основний  [194]. Не існує безпечного рівня його 

дії [187]. У тютюновому димі виявлено більше 4000 хімічних речовин, з яких 250 

небезпечні для серця і судин, а більше 50 є канцерогенними. Токсичні хімічні 

речовини, що містяться у вторинному димі, проникають в меблі, килими, одяг, 

їжу і зберігаються місяцями. Такі токсини називають «третинним димом» [277]. 

Причиною того, що тютюн продукує так багато різних хімічних речовин, є дуже 

висока температура (більше 900°С) на кінчику цигарки, яка горить. Деякі 

речовини при такій температурі перетворюються у вільні радикали, які в 

організмі викликають оксидативний стрес, що у подальшому спричиняє 

ураження ендотелію артерій з подальшим розвитком атеросклеротичного 

процесу та/або дестабілізацією атеросклеротичних бляшок [89]. Приблизно 

третина дорослого населення планети регулярно підпадає під вплив вторинного 
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тютюнового диму, а більшість з них - жінки та діти [139, 164, 174, 241, 270, 265]. 

Доведено, що навіть низький рівень впливу вторинного диму створює ризик 

розвитку ІХС, особливо її гострих форм [230, 274]. Ризик розвитку 

атеросклеротичних уражень серця від тютюнокуріння доведений у низці 

наукових досліджень  [90, 93].  

Гострі ефекти куріння у серцево-судинній системі пов’язані зі збільшенням 

частоти серцевих скорочень (ЧСС), підвищенням АТ, спазмом артерій, 

збільшенням хвилинного об'єму дихання [93], що пов’язано з дією нікотину. Він 

є інгібітором ферментних смол, серед яких дегідрогенази і оксигенази. Нікотин 

стимулює симпатичні ганглії, мозкову тканину надниркових залоз, збільшуючи 

викид ендогенних катехоламінів. При цьому підвищується скоротлива функція 

міокарда і споживання ним кисню. Підвищення рівня кортикоїдів у крові після 

куріння сенсибілізує міокард до впливу катехоламінів, що веде до електричної 

нестабільності, розвитку ГКС [94].  

            Узагальнення даних численних досліджень, присвячених впливу куріння 

на розвиток ГКС, дозволило виділити наступні основні механізми його 

несприятливої дії на серце і судини [94]. 

1. Нікотин спричиняє підвищення рівня адреналіну та норадреналіну у плазмі 

крові, які взаємодіють з адренорецепторами та викликають спазм судин. 

2. Підвищення рівня судиннозвужувальних речовин у плазмі крові: 

тромбоксану А 2 та В 2, простагландину  F1a. У курців знижується період  

напівжиття тромбоцитів, при цьому синтез тромбоксану А 2 в них зростає . 

3. Зниження рівня вазодилатуючих речовин у плазмі крові, зокрема NO та 

простацикліну (простагландину 12). 

4. Посилення агрегації тромбоцитів, в тому числі CO – індукованої. 

Викурювання 2-х цигарок поспіль підвищує активацію тромбоцитів у 100 разів. 

5. Підвищення рівня фібріногену у плазмі крові  – фактору ризику рестенозу 

КА та кардіоваскулярних подій. 

6. Підвищення активності факторів зсідання крові VII, XIII та Віллебранда. 

7. Посилення адгезії моноцитів та макрофагів до ендотелію, їх міграції в 

субендотеліальний шар судинної стінки. 
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8. Пошкодження ендотелію, що на тлі куріння призводить до контакту 

колагену з тромбоцитами. Колаген стимулює адгезію і агрегацію тромбоцитів та 

синтез ними фактору росту тромбоцитів. 

9. Порушення ендотелійзалежної вазодилатації.  У осіб, що  курять 

епізодично, задіюється механізм протидії вазоконстрикції – збільшується синтез 

NO та простацикліну. У осіб, що курять постійно, цей механізм виснажується, 

хоча ендотелійзалежна вазодилатація частково відновлюється через  рік після 

припинення куріння. 

10. Інтенсивне поглинання макрофагами окиснених часточок ліпопротеїнів 

низької густини, що сприяє прогресуванню атеросклерозу. 

11. У разі  куріння до 15 % гемоглобіну стає непридатним до транспортування 

кисню, оскільки він перетворюється на карбоксигемоглобін НвСО. Це 

призводить до компенсаторного підвищення ЧСС та АТ. У осіб, що палять 

постійно, викурювання однієї цигарки призводить до підвищення АТ на  6 %, 

ЧСС на 14% та збільшення серцевого індексу на 16 %. Вже через 5 хв. після 

викурювання однієї цигарки коронарний кровотік зменшується на 7 %, 

резистентність коронарних судин збільшується на 21 % . 

У дослідженнях Зербіно Д.Д. та ін. (2016) було  встановлено, що у чоловіка 

працездатного віку, який помер від ІМ і раніше зловживав курінням, виявлено 

високий вміст важких металів (Zn, Cu, Mn, Ni, Cd, Pb, As) в тканині міокарда та 

ділянці кінцевої артерії з тромбом, що вказує на можливі причинно-наслідкові 

зв’язки між курінням та пошкодженням серця та судин [59]. 

Таким чином, куріння – такий же потужний фактор ризику атеросклерозу, 

як АГ і ЦД. Вважається, що всі кардіоваскулярні фактори ризику та особливості 

способу життя у завзятих курців мають менше значення у прогресуванні 

атеросклерозу, ніж  куріння. На тлі  куріння зростає ризик виникнення не лише 

ІХС, але й інсульту, аневризми церебральних артерій. Наприклад, у жінок ризик 

субарахноїдального крововиливу підвищується у 9,8 разів на тлі куріння. 

Незважаючи на наведені дані, за різними оцінками до 62% пацієнтів не 

припиняють палити навіть після перенесеного ІМ [93]. 
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1.3 Інші фактори високого серцево-судинного ризику та їх роль у 

розвитку гострих форм ІХС у жінок, які курять 

На сьогодні виявлено більше 100 факторів ризику розвитку ССЗ, які 

сприяють виникненню і розвитку ІХС, ускладнюють її перебіг і погіршують 

прогноз [23, 49, 151, 222].  

Окрім куріння [85, 129, 135, 151, 216, 222], головними чинниками 

ризику виникнення ІХС є проатерогенні порушення ліпідного, вуглеводного і 

пуринового обмінів [2, 43, 96, 151, 211, 222], АГ  [22, 88, 142, 209, 269], 

депресивні розлади [231, 248, 255], зловживання алкоголем і надлишкова маса 

тіла [3], недостатня фізична активність    [211], нераціональне харчування [3]. 

У формуванні кардіоваскулярного ризику також бере участь низка 

немодифікованих факторів ризику: стать [244], вік, спадковість, раса. Існують 

й інші маркери ризику серцево-судинних ускладнень: гіперфібриногенемія, 

активація запалення, гіпертрофія лівого шлуночка [112].  Сукупність   цих 

факторів збільшує ймовірність розвитку ІХС і її фатальних ускладнень – НС,  

ІМ, інсульту.  

Виникнення і перебіг ССЗ у більшості випадків зумовлений 

комбінацією факторів ризику. При комбінації трьох факторів, ризик 

коронарної смерті зростає у 8 разів, при наявності 2-х -  у 4 рази, 1-го – вдвічі, 

у порівнянні з особами цієї ж вікової категорії без ФР [91, 112]. Відомо, що 

50-55 % факторів ризику ССЗ складають чинники, зумовлені способом життя, 

до 20-25 % – станом навколишнього середовища, до 15-20 % – генетичними 

особливостями, 8-10% – якістю роботи служб охорони здоров’я [88]. До 

чинників, які залежать від способу життя, належить куріння, нездорове 

харчування, недостатня фізична активність і зловживання алкоголем. У 50-70 

% випадків смертності від них можна запобігти [28]. 

Для жінок на основі клінічних критеріїв  Фремінгемської глобальної 

шкали ризиків (the Framingham global risk score), розроблена своя 

класифікація ризиків ССЗ, яка включає виcокий, підвищений і оптимальний 
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ризики. Кожен з них є загрозою виникнення серцево-судинних ускладнень 

[95]. 

АГ – найбільш розповсюджене ССЗ, яке призводить до таких тяжких 

кардіоваскулярних ускладнень, як НС, ІМ та серцева недостатність [9, 52]. АГ 

збільшує ризик розвитку ІХС більше, ніж вдвічі [259]. Особливо небезпечним 

є поєднання АГ та куріння. Ризик субарахноїдального геморагічного інсульту 

при цьому зростає в 15 разів, порівняно з тими, хто не курить і не має АГ.  У 

великому проспективному дослідженні за участю 28000 жінок з нормальним 

АТ було продемонстровано, що через 9 років майже у 1/3 розвинулась АГ на 

фоні викурювання більше 14 цигарок в день [225]. Таким чином, куріння 

може збільшувати ймовірність виникнення інших потужних факторів ризику 

гострих форм ІХС та потенціювати їх пошкоджуючу щодо артерій, дію. 

Наприклад, доведено, що куріння у жінок навіть з низьким рівнем 

холестерину істотно підвищує ризик розвитку коронарного атеросклерозу      

[254]. Крім того, у курців відмічають зниження рівнів статевих гормонів [68], 

що також збільшує ризик коронароатеросклерозу та його ускладнень.           

1.3.1 Вплив куріння на порушення ліпідного обміну та  

його особливості у жінок 

Найбільшої уваги лікарів потребують фактори ризику, які тривалий час не 

проявляються клінічно, але швидко призводять до незворотніх уражень 

артеріальних судин. Насамперед, це гіперхолестеринемія (ГХС) або атерогенна 

ДЛП, яка також є найпоширенішим чинником ризику розвитку  ССЗ в України. Її 

частка серед дорослих досягає майже 60 %, що вдвічі перевищує таку для АГ, а у 

осіб з АГ вона реєструється у 67 % випадків [27]. Крім того, в українській 

популяції відмічається суттєво підвищений середньопопуляційний рівень 

загального холестерину (ЗХС) в крові (5,2 ммоль/л  у чоловіків, 5,7 ммоль/л  у 

жінок), що вказує на істотну вираженість цього фактора ризику серед жіночої 

популяції [96]. Європейські рекомендації з профілактики ССЗ (ESC, 2016), 

виділяють виражену ГХС з рівнем ЗХС > 8 ммоль/л (320 мг/дл) і /або ХС  ЛПНГ  
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> 6 ммоль/л (240 мг/дл)  як потужний самостійний критерій високого ризику 

кардіоваскулярної смерті. 

Порушення ліпідного обміну проатерогенного характеру – один з 

найпоширеніших ФР ІХС та її гострих форм, особливо серед жінок. В окремих 

клінічних дослідженнях підтверджується висока поширеність ГХС серед 

населення України: у 30 % чоловіків і 43 % жінок рівень ЗХС в крові коливається 

від 5,2 до 6,2 ммоль/л, а у кожного шостого обстеженого, незалежно від статті 

(16 % чоловіків і 18 % жінок), його вміст дорівнює або перевищує 6,2 ммоль/л. У 

жінок ці зміни більш виражені. У віковій групі 55-64 років цей чинник ризику 

виявляється майже  втричі частіше, ніж в осіб 18-24 років. Зростання вмісту ЗХС 

серед жінок і стабільність цього показника серед чоловіків супроводжується 

істотним зменшенням середніх значень холестерину ліпопротеїнів високої 

густини (ХС ЛПВГ) [28].  

Відомо, що куріння сприяє підвищенню вмісту атерогенних фракцій 

холестерину в крові. Ліпопротеїни низької густини вважаються одним з 

головних факторів, який сприяє пошкодженню ендотелію внаслідок їх окиснення 

у процесі глікозування (при ЦД), модифікування протеогліконами, імунними 

комплексами, вільними радикалами, карбон (II) оксидом та іншими сполуками у 

процесі куріння [216, 203]. Несприятливі проатерогенні розлади ліпідного 

обміну, а саме зростання співвідношення ЗХС/ХС ЛПВГ, може виявлятися 

навіть у дітей та підлітків на тлі пасивного куріння [94]. Активне і пасивне 

куріння  сприяють також підвищенню вмісту ЗХС у крові та зниженню 

співвідношення ХС ЛПВГ/ХС ЛПНГ, яке вважається істотним прогностичним 

предиктором розвитку гострих форм ІХС [252]. 

Зміни в ліпідному спектрі крові у жінок-курців зумовлені переважанням 

надходження ЗХС до судин, порівняно з його виведенням із артеріального русла, 

про що свідчить зростання співвідношення ХС ЛПНГ/ХС ЛПВГ. Деякі автори  

[186] констатують, що показник внеску ліпопротеїдліполізу тригліцерид (ТГ)- 

вмісних ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНГ) в утворення ЛПВГ 

(співвідношення ТГ/ХС ЛПВГ) у жінок-курців був знижений на 8 % (р < 0,05) за 

рахунок зміни вмісту ЛПВГ  у складі ЗХС. В ряді досліджень надаються докази 
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того, що підвищення рівня ЗХС і ХС ЛПНГ є предиктором смерті від серцевих 

подій, як у літніх жінок, так і у жінок середнього віку (<65 років). Низький 

рівень ХС ЛПВГ і високі рівні ТГ у жінок також є потужними факторами ризику 

ІХС [54]. 

В одному з клінічних досліджень [113] у осіб з АГ вивчався вплив 

куріння і вживання алкоголю на вираженість порушень вуглеводного і 

ліпідного обміну. Поєднання куріння зі зловживанням алкоголю призводить 

до посилення атерогенних зрушень у ліпідному спектрі крові переважно за 

рахунок підвищення рівня ТГ. Вважається, що куріння, порівняно з 

алкоголем, робить більший внесок у вираженість проатерогенних 

метаболічних розладів у хворих на АГ. 

 У дослідженні Health Study серед 32826  жінок в постменопаузі ХС ЛПВГ 

був найточнішим ліпідним показником, що визначав ризик розвитку ІХС. Рівні 

ліпопротеінів відображають довгостроковий серцево-судинний ризик. Однак для 

пацієнтів з ІМ описаний ліпідний парадокс: хворі зі значно більш низькими 

рівнями ТГ і ХС ЛПНГ показують більш вищу лікарняну і 30-денну смертність. 

Цей парадокс може пояснюватись особливостями популяції пацієнтів з 

подібними показниками ліпідного профілю, включаючи більший вік і вищу 

поширеність ЦД [54, 74, 120]. При ГХС тривале куріння посилює ендотеліальну 

дисфункцію за рахунок збільшення окиснення ЛПНГ [157]. 

Деякі дослідники, що вивчали вплив куріння та наслідки подальшої 

відмови від нього  на стан ліпідного обміну, показали, що у групах осіб, яким 

вдалося позбутися цієї згубної звички, спостерігалось достовірне підвищення 

ЛПВГ в порівнянні з особами, що продовжували  курити.  Також особи, що 

відмовились від куріння, швидше набирали вагу (4,6 кг проти 0,7 кг). Вище 

перераховані ефекти були більш виражені саме у жінок [157]. 

          Дослідження серед  жінок у віці 20-40 років продемонстрували, що середні 

рівні ТГ серед курців складали 100 мг/100 мл проти некурців 68,4 мг/100 мл. 

Середні значення ЗХС також були достовірно вищими серед жінок, які курили 

(197,0 мг/дл проти 189,1 мг/дл). Натомість показники ХС ЛПВГ, навпаки, були 

вищими у жінок, які не курили (52,1 мг/дл проти 45,0 мг/дл). Значну частину 
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впливу куріння на ризик розвитку ІХС і її гострих форм пояснюють 

несприятливою дією рівнів ліпідів крові [154]. 

       Описано багато механізмів, що призводять до змін ліпідного профілю при 

курінні. Один з них полягає в тому, що нікотин стимулює симпатичну 

наднирникову систему, яка веде до підвищення секреції катехоламінів та 

призводить до збільшення ліполізу і підвищення концентрації вільних жирних 

кислот у плазмі, які в подальшому зумовлюють зростання рівнів ТГ та ХС 

ЛПДНГ [164]. Внаслідок куріння також відбувається падіння рівня естрогену, що 

в подальшому призводить до зниження ХС ЛПВГ [155]. Наявність 

гіперінсулінемії у курців веде до збільшення ЗХС, ХС ЛПНГ, ТГ за рахунок 

зниження активності ліпопротеїдліпази [140]. 

     Хоча у низці досліджень доведено, що тютюнокуріння сильно пов'язане з 

розвитком ДЛП, але все ще немає остаточних даних щодо якісних і кількісних 

змін конкретних ліпопротеїнів, зокрема, ЛПВГ [149]. Деякі автори показали, що 

рівні ХС ЛПВГ були однаковими для курців і некурців [198]. В іншому 

дослідженні, проведеному Majos О.D. (1988), повідомлено про те, що існує 

значне зниження ХС ЛПВГ у курців, але нема змін ЗХС і ТГ [200]. Ще в одному 

звіті показані нижчі рівні ЛПВГ саме у курців [155]. 

         В експериментах Naisargi Joshi et al. (2013) продемонстровано, що зміни 

ліпідних показників корелюють з тривалістю куріння і кількістю викурених 

сигарет. Доведено, що більше значення для формування ДЛП має тривалість 

куріння в порівнянні з кількістю викурених сигарет на день   [206]. В подібних 

дослідженнях, проведених Suleyman H. et al. (2002), також показано сильний 

взаємозв’язок між кількісними змінами ліпідів сироватки та збільшенням 

тривалості й інтенсивності куріння [134]. 

 Актуальною є проблема вивчення ролі порушень у системі транспортних 

протеїнів АпоА1 і АпоВ при дестабілізації перебігу стенокардії. Певні 

дослідження свідчать, що при розвитку НС спостерігається погіршення 

апобілкового спектру. Зроблені висновки, що ймовірність розвитку ІМ вища у 

хворих на НС з низькими рівнями АпоА, ХС ЛПВГ в плазмі крові і більш 
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високим співвідношенням АпоВ/ АпоА1. Зниження рівня АпоА1 у хворих на НС 

вважається  прогностично несприятливим фактором ризику  [47].    

У деяких публікаціях в якості точнішого показника, ніж співвідношення 

ліпопротеїнів високої і низької густини, рекомендовано використовувати 

співвідношення АпоВ/АпоА1. При аналізі рівня апо-білків плазми крові у хворих 

з різними наслідками НС  встановлено, що для хворих з її ускладненим 

перебігом характерний більш низький вміст АпоА1 і більш високе 

співвідношення АпоВ/АпоА1. У таких хворих рівень АпоА1 в плазмі крові був 

нижче 80 мг/дл.  Не виявлено достовірних відмінностей  у вмісті досліджуваних 

апо-білків і рівнів співвідношення  АпоВ /АпоА1 у хворих з  неускладненим 

перебігом захворювання  [47]. При дестабілізації ІХС і розвитку НС переважно 

спостерігається поглиблення порушень апо-білкового спектру, про що свідчить 

більш високий рівень АпоВ у цих хворих. За даними авторів дослідження, 

ступінь і характер порушень ліпідного обміну залежать від клінічної форми НС. 

Найбільш виражені порушення обміну аполіпопротеїнів встановлені у хворих зі 

спонтанною стенокардією. Так як АпоА1 виявляє стабілізуючу дію на 

простациклін, який є сильним вазодилататором і дезагрегантом, то припускають, 

що однією з причин коронароспазму у хворих зі спонтанною стенокардією може 

бути посилення метаболізму простацикліну внаслідок зниження рівня АпоА1. 

Зроблено висновки, що з усіх досліджуваних показників ліпідного обміну 

основне прогностичне значення при НС має АпоА1. Зниження концентрації в 

плазмі крові АпоА1 нижче 80 мг/дл загрожує розвитком ІМ [47]. 

У деяких клінічних дослідженнях (111 хворих) було показано, що на 

прогноз життя хворих на НС негативно впливали: співвідношення АпоВ /АпоА1 

≥ 1,1, рівень ліпопротеінів - α в 4 квартилі > 29,3 мг/дл, швидкість осідання 

еритроцитів (ШОЕ) > 10 мм/год, величина С-реактивного протеїну (СРП) в 4 

квартилі розподілу > 8 мг/л    [64]. 

У дослідженні Зербіно Д.Д. і Соломенчук Т.М. (2006) аналіз стану 

ліпідотранспортної системи крові засвідчив, що найнижчі рівні АпоА1, виявлені 

в групі осіб, які контактували з ксенобіотиками, що містяться в сигаретному 

димі. Серед досліджуваних пацієнтів  83 % були курцями, а  переважна більшість 
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з них викурювали більше 20 сигарет на добу впродовж  не менше 20 років. 

Середньогруповий вміст АпоА1 в крові хворих на ГІМ віком до 50 років був 

достовірно менший за фізіологічну норму (< 1,09 г/л (чол.); <  1,06 г/л (жін.) [92].  

Атерогенно підвищений середній вміст у крові АпоВ, що значно перевищував 

контроль (1,10 ± 0,04 г/л), допустиму норму  ( > 1,88 г/л (чол.);  > 1,82 г/л (жін.) 

реєстрували серед групи хворих, які не контактували з ксенобіотиками. У віці до 

50 років відмічали втричі достовірно більшу частку осіб з високим рівнем АпоВ; 

в 1,5 рази більший індекс АпоВ/АпоА1. В групі хворих, які контактували з 

ксенобіотиками, середній вміст у крові АпоВ не виходив за допустимі нормальні 

межі. Зі збільшенням віку у цих хворих, старших 51 року, поряд зі збільшенням 

поширеності АГ, ожирінням і ЦД, відзначалось посилення атерогенних змін 

ліпідного обміну, в тому числі й за рахунок збільшення концентрації АпоВ та 

рівня індексу АпоВ/АпоА1 [92]. 

У низці інших досліджень показана залежність між підвищенням рівня ТГ 

в плазмі крові та збільшенням ризику розвитку ІХС, особливо чітко у жінок, 

пацієнтів з ЦД 2 типу чи метаболічним синдромом [43]. Поєднання ГХС та 

гіпертригліцеридемії є дуже небезпечним. Метааналіз 17 популяційних 

досліджень, який включав 46000 чоловіків і 10000 жінок, показав, що ризик ССЗ 

зростав при збільшенні рівня ТГ на 14 % у чоловіків і на 37 % у жінок [12]. 

Збільшений вміст ТГ також асоціюється з високим ризиком серцево-судинних 

ускладнень. Встановлено, що у осіб з високим рівнем глюкози натще і після 

навантаження – велика частота гіпертригліцеридемії і смертності від ССЗ [126]. 

Низкою великих клінічних досліджень підтверджено, що атеросклероз з 

розвитком ІМ більш ніж у 50% випадків пов'язаний зі збільшенням вмісту в 

крові ліпопротеінів, багатих на ТГ. Крім того, ІМ серед 340 пацієнтів з ІХС 

відмічався в 6,8 разів частіше при рівні ТГ в крові в верхньому квартилі у 

порівнянні з нижнім [163]. Особливо високий ризик розвитку ІМ на протязі 6 

років спостережень  був характерним для 2607 з 13173 пацієнтів з ІХС, в яких 

відмічено поєднання високого рівня ТГ і низького ХС ЛПВГ при тому, що рівень 

ХС ЛПНГ  не досягав 125 мг/дл [163]. 
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Таким чином, механізми впливу ліпідних розладів та їх зв’язків з іншими 

метаболічними порушеннями на прогноз пацієнтів з патологією, викликаною 

тютюнокурінням, залишаються остаточно нез’ясованими та потребують 

подальшого вивчення.  

1.3.2 Особливості вуглеводного обміну при ІХС у жінок-курців 

Порушення вуглеводного обміну також є вагомим фактором, потенційно 

пов’язаним з розвитком гострих форм ІХС у жінок, зокрема, НС .  

Для скринінгової оцінки стану вуглеводного обміну (обміну глюкози) 

переважно використовують рівень HbA1c, який вважається високочутливим і 

надійним маркером середньої глікемії за останні 100-120 днів. Вважається, що 

помірно підвищений рівень HbA1c відображає активність оксидативного стресу 

та глюкурування тканинного білка, зокрема в судинах [173]. За даними 

авторитетних досліджень визначення рівня цього показника серед осіб без ЦД 

сприяє не тільки ранньому виявленню порушень метаболізму глюкози,  але й 

високого кардіоваскулярного ризику. Підвищений рівень HbA1c визнано 

незалежним предиктором смертності як у загальній популяції, так і у  

недіабетичних пацієнтів з ГКС [154, 173].  

В останні роки отримані незаперечні докази того, що рівень HbA1c є 

одним з ключових факторів ризику розвитку тяжких серцево-судинних 

ускладнень у хворих на ЦД і пацієнтів без діабету  [1]. Зокрема, аналіз 

досліджень EPIC – Norfolk [191] показав достовірний зв'язок підвищеного рівня 

HbA1з розвитком кардіваскулярних подій у недіабетичних пацієнтів в загальній 

популяції. Підвищення рівня HbA1c пов’язують також з порушенням структури 

молекул гемоглобіну внаслідок токсичного впливу сечовини   [236].  

Описаний зв'язок між курінням і ЦД: ризик смерті серед жінок-курців з ЦД 

в два рази більший, ніж у жінок-некурців [238]. За даними досліджень 

EUROASPIRE III, у хворих на ІХС частота виявлення ЦД серед чоловіків і жінок 

була однакова, проте розвиток ІМ і смерті від ІХС значно вищий у жінок. 

Метааналіз 22 досліджень підтвердив, що відносний ризик смерті від ІХС серед 

хворих на ЦД на 50 % вищий у жінок, ніж у чоловіків [8]. 
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 В  одному з досліджень, яке включало 102 пацієнтів-курців (32 чоловіки і 

70 жінок) з ЦД 2 типу, оцінювали співвідношення  котинін–креатинін. 

Результати  досліджень показали, що курці мали значно вищі  рівні 

співвідношення котиніну до креатиніну, ніж некурці. Був зроблений висновок, 

що зв'язок між курінням, ІМТ і рівнем НbА1с у пацієнтів  з ЦД 2 типу набагато 

складніший, ніж у людей без діабету. Крім того, показано, що з курінням 

пов’язано  зниження маси тіла у пацієнтів без діабету, збільшення рівнів інсуліну 

та HbA1c у пацієнтів із ЦД 1-го типу    [156] . 

В іншому аналізі, що включав чоловіків та жінок без діабету, встановлено, 

що рівень Нb1Ас у «легких» курців ( <15 сигарет на добу)  був значно вищим, 

ніж у осіб, які кинули курити (р=0,033), а у «важких» курців (>15 сигарет на 

добу) він був вищим, порівняно з «легкими» курцями (р=0,001) [149]. 

Серед жінок-курців Швеції проводились дослідження  з метою 

встановлення  зв’язку між курінням, глікемією та мікроальбумінурією. Частка 

курців з ЦД 1 типу протягом 1996-2001 рр. становила  12-15 %. У жінок молодше 

30 років вона становила 12-15%,   у віковій групі 30-59 років  – 13-17 %.   Курців  

з ЦД  2 типу було 10-12 %, серед  молодших  60 років – 17-22 %. У всіх пацієнтів 

курців з ЦД 1 і 2 типу були вищі значення HbA1c, але нижчі значення ІМТ, ніж у 

некурців. Серед курців частіше виявляли мікроальбумінурію з її вищими 

рівнями. Окремі логістичні регресійні аналізи показали, що куріння прямо 

асоціюється з підвищеними рівнями HbA1c та мікроальбумінурією, але  

негативно – з  ІМТ у пацієнтів обох типів [253] .  

1.3.3  Роль активності оксидативного стресу та системного запалення  

в розвитку нестабільної станокардії у жінок-курців 

Встановленим, хоча і менш вивченим, є участь процесів 

вільнорадикального окиснення ліпідів в ішемічному пошкодженні міокарда при 

гострих формах ІХС, що підтверджено експериментальними і клінічними 

дослідженнями [185]. Активація вільнорадикальних процесів при дестабілізації 

атеросклерозу зумовлена як дефіцитом природних антиоксидантів, так і 

наявністю ДЛП, при якій атерогенні ліпіди є основним субстратом для 
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перекисного окиснення. Припускають, що вплив тютюнового диму на атерогенез 

і розвиток ІХС опосередкований дією карбон (II) оксиду та окисних газів, які 

провокують і посилюють ПОЛ, а також сприяють активації тромбоцитів та 

розвитку тромбозів. В організмі курців відбувається посилене утворення вільних 

радикалів (МДА, біологічного маркеру ліпідпероксидази тощо) на фоні 

виснаження антиоксидантних систем ( плазмових рівнів вітамінів А, С і Е, 

сечової кислоти, загальної кількості тіолів і каратиноїдів), що відіграє значну 

роль у розвитку кардіоваскулярної патології [68]. Вільні радикали, які 

утворюються при курінні, порушують вивільнення нітроген (II) оксиду (NO) з 

амінокислоти L-аргініну. Куріння знижує як синтез NO, так і його функціональні 

можливості в регуляції тонусу судин, що у свою чергу може лежати в основі 

коронароспазму, який нерідко призводить до розвитку НС у жінок [208, 250]. 

Дослідженнями, проведеними в різних країнах світу, доведено, що куріння 

викликає також ріст рівнів маркерів системного запалення у крові: прозапальних 

цитокінів (інтерлейкіну-6 і фактору некрозу пухлин α (TNF α), ФГ, СРП та 

інших), які є важливими чинниками прогресування атеросклерозу та його 

клінічних проявів     [124, 175, 201, 233]. Зокрема, доведено, що зростання у крові 

рівня СРП є предиктором ІХС та її ускладнень [107].  

В дослідженні, що включало 4187 курців, 4791 колишніх курців і 8375 

некурців, було показано достовірне  підвищення концентрації СРП, ФГ і 

гомоцистеїну при курінні, а також дозозалежний зв'язок між різними 

показниками  у курців (кількість цигарок на день, пачко/роки, рівень котоніну в 

сечі) і рівнями цих речовин  [229]. ФГ і СРП пов’язані із запаленням і є 

предикторами розриву бляшки, а ФГ і  гомоцистеїн – утворення артеріальних 

тромбів [271].  

Збільшення частоти розвитку гострих форм ІХС та її ускладнень у курців, 

пов’язують з порушенням цілісності та функціонального стану судинного 

ендотелію внаслідок активації процесів ПОЛ у мембранах ендотеліоцитів, яка 

призводить до змін активності систем трансмембранної регуляції клітинних 

функцій та є одним з механізмів дестабілізації ІХС [67, 237]. Результати 

проведеного багатофакторного кореляційного аналізу показали тісний зв'язок 
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між інтенсифікацією процесів вільнорадикальних окиснювальних реакцій і 

розвитком оксидативного стресу, а також формуванням імунопатологічного 

стану у хворих на ІХС. Встановлена достовірна позитивна кореляція між вмістом 

малонового діальдегіду (МДА) і рівнем класичного білка гострої фази запалення 

– СРП. Перевищення рівня МДА при ІХС у чоловіків і жінок підтверджено і в 

інших дослідженнях  [73]. МДА – один із найпоширеніших продуктів окиснення 

жирів. Його вважають чутливим індикатором ступеня окиснення ліпідів 

біологічних систем та маркером активності оксидативного стресу [148, 221].  

При стенокардії активація перекисних процесів зумовлена частими 

ангінальними приступами, що стимулюють ліполіз та гіперкатехолемію, 

внаслідок чого збільшується вміст вільних жирних кислот, які стають субстратом 

інтенсивного окиснення. В умовах недостатнього надходження кисню при ішемії 

міокарда окиснювальні процеси в мітохондріях кардіоміоцитів порушуються (не 

завершуються), в результаті чого накопичуються недоокиснені проміжні 

метаболіти циклу Кребса, вільні радикали і перекисні сполуки, що пригнічують 

процеси антиоксидантного захисту [61]. В кінцевому результаті складається 

ситуація, коли зменшення надходження кисню в клітину призводить до 

збільшення кількості кисневмісних радикалів. Виражена активація процесів 

вільнорадикального окиснення та наступна реакція тканин і систем організму є 

основою оксидативного стресу [217]. Активація вільнорадикальних процесів у 

зоні ішемії та накопичення продуктів деградації вільних радикалів стимулюють 

зсідання крові, збільшують її в’язкість, посилюють агрегацію та адгезію 

формених елементів крові [81]. Усі ці процеси задіяні у виникненні та 

дестабілізації ІХС, особливо у курців.  

Роль окремих цитокінів, наприклад, трансформуючого фактору росту  

TGF-β2, також важлива для системної запальної реакції, як обов’язкового 

компоненту атерогенезу.  Окремі дослідження показали, що  TGF-β2 бере участь 

у різних проатерогенних процесах, включаючи порушення ліпідного обміну, 

фіброз, імунне регулювання, ангіогенез. Відомо, що TGF-β2 виконує 

різноманітні функції: регулює пізню фазу регуляції макрофагів через інгібування 

TNF-ɑ, володіє сильною протизапальною дією, інгібує експресію рецепторів 
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ЛПДНГ, що сповільнює переродження макрофагів у пінисті клітини [122]. 

Також, на фоні  хронічної недостатності коронарного кровопостачання TGF-β2  

відіграє важливу участь у розвитку колатерального кровообігу [273]  – 

формуванню  судин з добре розвиненою медією, що може сприяти відновленню 

перфузії міокарда і зменшенню ії ішемії. Знижений синтез  TGF-β2 може 

впливати на генерацію та розвиток ГКС через ліпідний і позаклітинний обмін  

[275].  Це багатофункціональний цитокіновий поліпептид з суперродини 

протизапальних цитокінів. Його участь доведена в деяких фізіологічних  і 

потологічних процесах, зокрема – в атерогенезі. Обговорюють вплив окремих 

ліпопротеїнів і TGF- β2 на експресію молекул клітинної адгезії    [141], в тому 

числі у курців. Куріння провокує сповільнення анаболічних процесів та 

зниження TGF- β2 [40].   

1.3.4  Роль порушення ендотеліальної функції  в розвитку нестабільної 

стенокардії у жінок-курців 

  Згідно сучасних поглядів, початковою ланкою патогенезу атеросклерозу 

вважається ендотеліальна дисфункція, яка проявляється порушенням балансу 

між основними функціями ендотелію – вазодилатацією і вазоконстрикцією, 

пригніченням і сприянням проліферації, антитромботичної і протромботичної 

активності, антиоксидантної та прооксидантної здатності [152, 117]. 

Пошкодження ендотелію вільними радикалами, ДЛП, гемодинамічні фактори, 

екзогенні й ендогенні інтоксикації (в т.ч. куріння), вікові зміни, посилюють 

активне утворення вільних радикалів і процеси ПОЛ, які перешкоджають 

експресії еNOS на відповідних рецепторах, інактивують NO і знижують 

чутливість тканин до нього [45]. Найважливішою причиною зниження 

активності eNOS та інших проявів ендотеліальної дисфункції є оксидативний 

стрес, виразність якого істотно зростає при ГКС. Потужними факторами, що 

інактивують NO, є вільні радикали, серед яких основним  є  супероксидний 

радикал [55, 159, 190]. Його взаємодія з NO призводить до утворення 

пероксинітриту, який є сильним окиснювачем та має високий ступінь 

цитотоксичності. Підвищення продукції активних форм кисню сприяє 
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окисненню Н4В, що призводить до зниження продукції NО. Крім того, 

відбувається пригнічення ферменту диметиларгінін диметиламіногідролази, в 

результаті чого підвищується рівень асиметричного диметиларгініну - інгібітора 

eNOS [196]. Куріння викликає ендотеліальну дисфункцію внаслідок 

пошкодження ендотелію ксенобіотиками, токсинами та супероксидними 

радикалами, які містяться в тютюновому димі [182]. Компоненти диму 

активують тромбоцити і нейтрофіли, що в свою чергу, посилює продукцію 

вільних радикалів та адгезію моноцитів до ендотеліоцитів, і призводить до 

прогресування атеросклерозу, дестабілізації атеросклеротичної бляшки і 

розвитку ГКС [18].   

1.4 Особливості клінічного перебігу та діагностики нестабільної 

стенокардії у жінок-курців  

1.4.1 Гендерні особливості розвитку і перебігу нестабільної стенокардії  

На  даний час НС розглядається як  самостійна форма ІХС. Поряд з ІМ без 

елевації ST вона входить в єдине поняття «Гострий коронарний синдром». Однак 

діагноз НС встановлюється шляхом виключення ІМ без елевації ST  на основі 

клінічних проявів захворювання, оскільки реальних, доступних і 

високоінформативних «маркерів» НС (біохімічних, електрокардіографічних 

тощо) поки не визначено. 

Клінічні прояви і перебіг  НС мають суттєві гендерні відмінності [13, 32]. 

Фремінгемське дослідження було першим, в результаті якого  встановлені 

суттєві відмінності у розвитку і перебігу НС  у  жінок і чоловіків. Зокрема, якщо 

першим,  найбільш частим проявом ІХС у жінок є стенокардія, то у  чоловіків –  

ІМ з елевацією сегмента ST [242]. Жінки з ІХС на 7-10 років старіші [272], 

частіше мають ЦД і АГ. З іншого боку, науковий огляд, опублікований 

Американською кардіологічною асоціацією, свідчить, що ІМ у жінок трапляється 

в більш ранньому віці, ніж у чоловіків. У жінок рідше вдається досягти  

контролю АГ і глюкози крові [245].  Жінкам також властивий вищий рівень 

депресії, ніж чоловікам [165]. 
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            Клінічні симптоми НС у чоловіків зазвичай типові: інтенсивний біль за 

грудиною та в ділянці серця, який проходить після прийому нітрогліцерину. За 

даними досліджень GRACE, NRMI-2, Alabama UA registry та інших, у жінок 

частіше, ніж у чоловіків спостерігаються атипові прояви ангінозних приступів. У 

жінок біль частіше  локалізується в ділянці шиї, спині. Він пекучий та 

інтенсивніший, ніж у чоловіків, супроводжується нудотою та блюванням, 

задишкою, відчуттям серцебиття, сильною слабкістю.  Біль у жінок виникає 

частіше після психоемоційного навантаження чи стресу, ніж після фізичного 

навантаження, як в чоловіків [165]. Жінки частіше за чоловіків мають біль у 

грудях з нормальними ангіографічними ознаками стану КА [188]. У цьому 

випадку його причиною є коронарна мікросудинна дисфункція, що виникає 

внаслідок ендотеліальної реактивності, низького рівня ендогенного естрогену, 

порушення зсідання крові, патологічних запальних реакцій тощо, що нерідко 

пов’язують з дією тютюнового диму [194]. Часто у жінок спостерігається  

аномальна реакція на біль внаслідок збільшеного його сприйняття [220]. 

Зокрема, за даними одного з аналізів, в який було включено  2139 пацієнтів з 

підозрою на НС, її діагноз підтвердився у 1477 хворих, у 662 випадків мала місце 

гіпердіагностика. Серед хворих з підтвердженою НС чоловіків було майже вдвічі 

більше, ніж жінок (62,7 % проти 37,3 %). Частка хворих за віком до і після 60 

років становила 49,6 %  і 50,4 % відповідно. Встановлено, що найбільша 

кількість хворих з НС мали  затяжний приступ стенокардії тривалістю не менше 

20 хв., який не знімався нітрогліцерином. Це пояснювалось великою кількістю 

осіб з  АГ (особливо жінок) і перенесеним раніше ІМ [50]. 

В іншому дослідженні  [44]  було зареєстровано 2760 випадків з підозрою 

на НС. Захворювання підтвердилось у 53,52 % хворих, з  яких 23,73 % жінок у 

віці 20-55 років і 76,27 % – чоловіків у віці 20-60 років. Авторами дослідження 

були встановлені наступні особливості перебігу НС: 

– у жінок НС  в основному проявляється у  вигляді частих приступів стенокардії 

зі зміною їх характеру, а у чоловіків – затяжним ангінозним приступом;  

– у жінок зміни на ЕКГ  зустрічались рідше (в 57,6% випадків), ніж в чоловіків; 
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– до розвитку несприятливих наслідків НС у жінок слід віднести ЦД, а у 

чоловіків – раніше перенесений ІМ; 

– в прогностичному плані НС, в цілому, перебігає більш несприятливо у 

чоловіків. 

Пік смертності чоловіків настає після 40 років, а жінок – після 50 років 

[119]. В ряді інших досліджень у жінок спостерігався легший, порівняно з 

чоловіками, перебіг ІМ та нижча, внаслідок цього, смертність [235]. Водночас, 

деякі автори заперечують істотність статевих відмінностей перебігу ГКС, 

пояснюючи різну смертність жінок і чоловіків недостатньо правильним підходом 

до лікування [247]. 

     Проблема особливостей клінічного перебігу НС у жінок-курців висвітлена в 

доступній літературі недостатньо і тому потребує більш детального вивчення. 

1.4.2 Патоморфологічні зміни в артеріях та особливості                

коронарографічних даних у жінок-курців з ГКС 

             Золотим стандартом дослідження стану КА і верифікації діагнозу ІХС є 

селективна коронароангіографія (КАГ), яка дозволяє об’єктивно оцінити тип 

кровопостачання серця, локалізацію, поширеність і ступінь звуження вінцевих 

артерій у хворих на ІХС [150, 176]. Патоморфологічними субстратами розвитку 

ГКС є розрив гемодинамічно значущої атеросклеротичної бляшки (55 %), у 31 %  

– ерозія інтими КА [161]. За даними КАГ у жінок частіше, ніж у чоловіків 

зустрічаються неоклюзивні ураження КА [145].  Водночас, у 10,0-30,0 % хворих 

з ІХС взагалі не було виявлено атеросклеротичних змін КА при КАГ  [145]. 

Сучасна література містить дані про те, що пацієнти навіть з незначними 

проявами атеросклерозу КА також мають достатньо високий ризик коронарних 

ускладнень, зокрема, ІМ та раптової смерті [239]. При цьому у понад 70 % 

випадків ГКС виникає при стенозі КА менше 50 %    [181]. Відповідно важливим 

у прогностичному плані є виявлення будь-яких змін в КА ще до появи перших 

проявів ІХС у пацієнтів з високим та дуже високим ризиком, до яких належать і 

жінки-курці.  
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 В ряді робіт виявлені гендерні відмінності в основних анатомічних і 

патофізіологічних механізмах атерогенезу. Зокрема, діаметр  епікардіальних 

судин у жінок  менший. Вважають, що це негативно впливає і на перебіг ІХС і на 

результати  лікування, особливо хірургічного, оскільки при виконанні 

черезшкірної транслюмінальної коронарної ангіопластики або аортокоронарного 

шунтування (АКШ) ступінь технічних труднощів збільшується в міру зменшення 

діаметру артерій. Гендерні відмінності підтверджені не тільки ангіографічними, 

але й аутопсійними дослідженнями [223]. Вони продемонстрували, що ліва і 

передня низхідна артерія менша у жінок, причому незалежно від розмірів їх тіла 

[240, 246]. Це може бути однією з причин більшого ризику оклюзії КА у жінок. 

Швидше, порівняно з чоловіками, прогресування ІХС  у жінок може бути також 

пояснено меншою кількістю і діаметром колатеральних судин, що 

підтверджується при ангіографічних дослідженнях [246]. При розриві 

атеросклеротичної бляшки в судині з меншим просвітом збільшується ризик 

повної оклюзії та розвитку ІМ. Водночас, незважаючи на наявність судин 

меншого діаметру, у жінок рідше відмічається гостра коронарна недостатність, 

пов’язана з повною оклюзією КА. Для них більш характерною є часткова 

оклюзія, що клінічно проявляється, як НС або ІМ без елевації сегмента ST [158].  

Дійсно, у жінок з ГКС неоклюзивні форми коронарного атеротромбозу 

реєструють частіше, ніж у чоловіків. Однією з причин цього може бути 

протективний вплив на стан їх артерій естрогенів, які сприяють стабілізації 

атеросклеротичних бляшок та пригнічують вплив інших чинників ураження 

інтими КА [56]. Серед інших механізмів розвитку ГКС у жінок називають 

коронарний спазм та ерозію атеросклеротичної бляшки КА (31 %), а також 

спонтанне їх розшарування (10,8 %) [240]. Куріння може нівелювати 

протективний ефект естрогенів. У поєднанні з іншими чинниками це призводить 

до дестабілізації атеросклеротичних бляшок і розвитку ГКС. У жінок  

діагностика ІХС ускладнюється тим, що навіть при типовій стенокардії у 

багатьох  випадках виявляють  інтактні або незначно уражені (необструктивні) 

КА [240, 138]. У дослідженні NCDR відсутність  обструктивних  уражень КА у 

хворих стенокардією було виявлено у 51 % жінок та у 32 % чоловіків [183].  
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У жінок-курців спостерігається переважання правого типу 

кровопостачання, пов’язане, ймовірно, з частими гемодинамічними ураженнями 

саме лівої КА при курінні, що компенсаторно  стимулює розвиток 

колатерального кровотоку та розширення правої КА [240].  

Виявлено також прямий зв'язок куріння з виразності кальцифікації інших 

артерій. Зокрема, доведено, що стаж куріння корелює з протяжністю 

атеросклеротичних змін у загальній сонній артерії. Куріння також призводить до 

підвищення ризику облітеруючого атеросклерозу судин нижніх кінцівок у 7 

разів. Важкий ступінь нікотинової залежності супроводжується важкими 

порушеннями, як у судинах нижніх кінцівок, так і в КА [30].  

Відомо також, що запальний процес, пов'язаний з утворенням і 

дестабілізацією бляшки, може відрізнятись у жінок і чоловіків. Наприклад, 

рівень СРП у жінок у випадку розвитку ІХС є набагато вищим, ніж у чоловіків 

[234]. Деякі дослідники вважають, що жінки мають інший, ніж у чоловіків, склад 

атеросклеротичних бляшок. У жінок вона «молодша», менш щільна і 

кальцинована в порівнянні з чоловіками. Однак, дотепер, остаточно не з’ясовані 

причини взаємозв’язку між складом бляшки, формуванням тромбозу і 

клінічними наслідками ГКС у жінок, особливо у жінок-курців [234]. Важкі 

метали, що містяться у всіх складових сигарет, в процесі куріння  переходять до 

сигаретного диму, з яким потрапляють в усі органи і системи організму, у тому 

числі органи дихання, судини, серце людини, завдаючи шкоди серцево-

судинному  здоров’ю [59].  

          Ефективність інтервенційних методів лікування хворих  на ІХС  також має 

гендерні відмінності. У жінок, порівняно з чоловіками,  відмічено гірше 

приживання коронарних шунтів, висока імовірність розшарування КА, частіші 

випадки ІМ у післяопераційному періоді, вища потреба у повторному АКШ, 

частіший розвиток тромбозу стента чи шунта, вазоспазм [197, 243]. Особливості 

ураження КА у жінок-курців досліджено недостатньо і потребують детального 

вивчення.   
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1.5 Сучасні принципи лікування ГКС у жінок та можливості 

оптимізації фармакотерапії 

Хоча ІХС і ГКС серед молодих жінок спостерігається порівняно рідше, ніж 

серед чоловіків, однак становить досить значну частину. Так, у США щорічно 

більше 30 тис. жінок у віці  < 55 років госпіталізуються з гострим ІМ. Водночас, 

у більш старшому віці жінки частіше, ніж чоловіки, лікуються від з приводу ІМ 

(середній вік у жінок 71,8 років, у чоловіків – 65)  [210]. Летальність протягом 6 

місяців у наслідок ГКС без елевації сегмента ST  за даними Euro Hеart Survey та 

реєстру GRACE  становить близько 12 %  [75]. 

На жаль, більшість публікацій, присвячених проблемам ведення хворих з 

ІХС, недостатньо висвітлюють особливості лікування жінок-курців, хворих на 

НС. Нечітка  клінічна картина захворювання та запізніла госпіталізація часто 

утруднюють діагностику [228, 121]. 

Оптимізація лікування НС є однією з актуальніших проблем сучасної 

кардіології. Застосування загальноприйнятої медикаментозної терапії, яка 

відповідає рекомендаціям ESC та ACC/AHA, не завжди призводить до 

очікуваних результатів, особливо у курців – осіб жіночої статі. 

Основні принципи лікування НС спрямовані на відновлення кровообігу в 

ішемізованій ділянці серця, попередження несприятливих наслідків – розвитку 

ІМ, аритмій, серцевої недостатності, повторних загострень ІХС і смерті [171, 

214]. Згідно оновлених рекомендацій ESC, основними засобами терапії НС є 

антиішемічні препарати, антикоагулянти, антитромбоцитарні лікарські засоби та 

коронарна реваскуляризація [20, 193]. Застосування аорто-коронарного 

шунтування (АКШ) як методу реваскуляризації при обструктивному  

коронаросклерозі у жінок дає кращі результати щодо виживання  хворих у 

порівнянні  лише з консервативним лікуванням [168]. Однак, порівняно з 

чоловіками, жінки мають вищий рівень кровотеч, шоку, інсульту, реінфаркту 

[153]. 

Щодо фармакотерапії ГКС без елевації ST, то стандартний комплекс 

лікарських засобів застосовується переважно з метою відновлення прохідності 
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КА, вазодилатації та покращення реологічних властивостей крові. Враховуючи 

високу поширеність мікроциркулярної дисфункції серед жінок, особливо жінок-

курців, постає необхідність використання  лікарськіх засобів, що покращують 

енергозабезпечення кардіоміоцитів і чинять прямий чи опосередкований 

цитопротекторний ефект як на рівні міокарда, так і ендотелію КА [11, 34, 204]. В 

останній час активно розвивається концепція використання метаболічних 

препаратів для лікування НС, що сприяє покращенню утилізації кисню 

кардіоміоцитами [20, 116], оскільки традиційні лікарські засоби  впливають лише 

на гемодинамічну складову ішемії міокарда. Серед метаболічних 

кардіопротекторів для оптимізації енергозабезпечення міокарду при ІХС 

найчастіше застосовуються  триметазидин МR, мельдоній, кверцетин, глюкозо- 

інсуліно-калієва суміш (ГІК), L-карнітин тощо.   

Особливої уваги серед препаратів з метаболічною дією заслуговує  

кверцетин, який належить до флавоноїдів, які містяться в різних харчових 

продуктах, особливо у фруктах та овочах. В західних країнах щоденне вживання 

флавоноїдів складає 20-50 мг на добу. Виявлено понад 150 флавоноїдних сполук, 

для яких встановлено антиоксидантну властивість. Серед флавоноїдних сполук 

кверцетин чинить найбільш  потужну антиоксидантну дію [43], проявляє 

кардіопротекторний ефект, впливає на утворення нітроген (ІІ) оксиду, покращує 

внутрішньосерцеву гемодинаміку [166]. Відомі чотири механізми дії кверцетину: 

нейтралізація вільних радикалів, блокада ліпооксигенази, гальмування кальцій-

мобілізуючої поліфосфоїнозидної системи та активізація аденілциклазного 

каскаду [11,110].  

 В Україні розроблено першу у світі водорозчинну форму кверцетину – 

корвітин. У низці досліджень доведено, що лікарський препарат «Корвітин» є 

потужним засобом профілактики і лікування хронічних і гострих форм ІХС [11, 

20]. У дослідженнях Пархоменка О.М., Лутай Я.М. та ін. (2016) [76]  і  

Пархоменка О.М., Кожухова С.Н. (2014) [79]  у хворих на  ІМ з  елевацією 

сегмента SТ, які додатково до базисної терапії отримували внутрішньовенно 

кверцетин, спостерігалась позитивна динаміка показників функції ендотелію 

(зниження рівня мієлопероксидази), що підтверджувало його антиоксидантну 
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ефективність. Лікування кверцетином зумовлювало тенденцію до зниження 

внутрішньогоспітальних ускладнень захворювання [76] . Здатність кверцетину 

покращувати функцію ендотелію поряд з оптимізацією енергозабезпечення 

міокарда в умовах його ішемії може мати істотний позитивний ефект на 

корекцію мікросудинної ендотеліальної дисфункції – одного з основних 

механізмів розвитку НС у жінок, особливо – жінок-курців [77].  В іншому 

дослідженні  (93 хворих)  встановлено, що раннє застосування кверцетину в 

комплексній терапії ІМ зменшувало масу некротизованого міокарда, дилатацію 

лівого шлуночка, активність ПОЛ та покращувало електрофізіологічні 

властивості міокарда  [65]. 

 У багатьох дослідженнях доведено протизапальний, антитоксичний, 

гіполідемічний, антиапоптотичний ефекти кверцетину та його здатність 

зменшувати ризик розвитку серцево-судинних ускладнень, у тому числі, при 

ГКС  [33, 39, 262, 70]. На нашу думку, антитоксичний ефект кверцетину 

особливо корисним є для курців, хворих на  НС, які тривало зазнавали впливу 

ксенобіотиків в складі сигаретного диму. 

     Таким чином, в доступній літературі міститься недостатньо відомостей 

щодо патогенетичних механізмів виникнення й особливостей клінічного 

перебігу НС у жінок-курців. Недостатньо  досліджені особливості та зв’язки 

факторів ризику, а саме – стан ліпідного, вуглеводного обмінів, функції 

ендотелію, активності ПОЛ і запалення, ролі їх поєднання у виникненні і 

прогресуванні НС при тривалому курінні у жінок. Аналіз наведених досліджень 

ефективності кверцетину слугували підставою для його використання в якості 

метаболічної терапії у жінок-курців, хворих на НС. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для досягнення поставленої мети визначено комплекс клінічних 

лабораторних, інструментальних і статистичних методів 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.  

2.1  Загальна характеристика обстежених жінок 

Для вирішення поставлених завдань обстежено 225 жінок (середній вік 

53,80±6,47 роки). З них 150 жінок  – хворі на НС (середній вік 55,73 ± 1,95 роки), 

які перебували на стаціонарному лікуванні в період 2014–2016 рр (І група). 

Верифікацію діагнозу проводили на підставі клініко-анамнестичних даних, 

результатів лабораторних та інструментальних досліджень 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 «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST» [108]. ІІ 
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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 залежно від звички. 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 [264]. 

Залежно від статусу курця досліджувані І та ІІ груп 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) (рис. 2.1, табл. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Розподіл хворих  на  НС та практично здорових жінок в 

залежності від наявності статусу куріння 
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Таблиця 2.1 –  Розподіл усіх пацієнтів на початку дослідження         

Показники Групи Підгрупи Загальна група (n=225) 

абс. % 

Хворі на НС жінки-курці І ІА 86 38,22 

Хворі на НС жінки-некурці ІБ 64 28,44 

Практично здорові жінки-курці ІІ ІІА 45 20,00 

Практично здорові жінки-некурці ІІБ 

 

30 13,33 

           

Програма обстеження включала детальний збір анамнезу щодо факторів 

ризику ІХС, аналіз основних клінічних характеристик та анамнестичних даних 

пацієнток з НС на момент госпіталізації. Проводився широкий комплекс 

клінічних лабораторних та інструментальних методів дослідження. Детально 

з’ясовували скарги (задишка, серцебиття, характер больового синдрому), час їх 

появи, ступінь виразності, супутню патологію, спосіб життя, шкідливі звички, 

контакт з ксенобіотиками або органічними сполуками в процесі трудової 

діяльності. 

Проводили антропометричні визначення маси тіла (m) медичними вагами 

та росту (h) сантиметровою стрічкою для обчислення ІМТ за формулою: ІМТ = 

m/h2, де m – маса тіла (кг), h – ріст (м). Для визначення індексу співвідношення 

ОТ/ОС вимірювали обвід талії (ОТ) в см та обвід стегон (ОС) в см. Розрахунок 

індексу вісцерального ожиріння  (ІВО) проводили за формулою M. Аmato et al 

(2010) [260, 60]: 

ІВО = (ОТ / 36,58 + (1,89 × ІМТ))×(ТГ / 0,81) × (1,52 / ХС ЛПВГ) 

де ОТ – обвід талії (м), ІМТ – індекс маси тіла (кг/м2), ТГ – рівень тригліцеридів 

(ммоль/л), ХС ЛПВГ – рівень холестерину ліпопротеїнів високої густини 

(ммоль/л). 

Проводили верифікацію класу гострої серцевої недостатності за Killip   

[180], а також стратифікацію ризику ускладнень ГКС без елевації ST шляхом 

обчислення індексу GRACE [145, 224 ]. 
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Не включали жінок зі злоякісною АГ, важкою СН (III-IV ФК за NYHA),  

перенесеним АКШ чи ендоваскулярним коронарним втручанням в анамнезі, 

постійною формою фібриляції передсердь, вадами серця, декомпенсованим ЦД, 

тяжкими захворюваннями печінки, нирок та органів кровотворення, 

онкологічними захворюваннями, важкими формами захворювань легень.  

У частину дослідження, присвячену вивченню ефективності стаціонарного 

лікування, було включено 94 жінки з НС (середній вік 55,65 ± 2,14 років). Всі 

пацієнтки отримували оптимальну медикаментозну терапію (ОМТ) згідно  

рекомендаціями робочої групи ESC з лікування ГКС без стійкої елевації 

сегмента ST (2011, 2015), положеннями Уніфікованого клінічного протоколу  

екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспе-

ціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації (УКПМД) «Гострий 

коронарний синдром без елевації сегмента ST», затвердженого Наказом МОЗ 

України від 03.03.2016 р. № 164 [108], яка включала антитромбоцитарні 

лікарські засоби, інгібітори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, статини, 

блокатори β-адренорецепторів, нітрати тощо. Залежно від звички куріння і 

призначення додаткової цитопротекторної терапії пацієнтки були розділені у 4 

групи: ІА1 група  – жінки-курці (n = 30, середній вік 50,87 ± 2,55 років) і ІБ1 

група - жінки-некурці  (n = 24, середній вік 59,93 ± 3,08 років), які в комплексі з 

ОМТ, додатково отримували кверцетин  («Корвітин» Борщагівський хіміко-

фармацевтичний завод); ІА2 група - жінки-курці  (n = 23, середній вік 52,45 ± 

2,97 років)  та ІБ2 група – 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  внутрівенно в дозі 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, вуглеводного, пуринового обмінів, ендотеліальної дисфункції, 

системного запалення та ПОЛ, Ехо КГ дослідження та клінічного перебігу 

визначали наприкінці госпітального етапу (на 9 - 10 добу). 
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2.2 Лабораторні методи обстеження 

При виконанні лабораторних досліджень керувались наказами МОЗ 

України №455 від 02.07.2014 та №164 від 03.03.2016 [108]. Усім хворим 

проводили якісне визначення маркерів некрозу міокарда у першу добу 

госпіталізації експрес-методом (Фармаско, Іспанія). Всім обстеженим проводили 

загальноклінічні лабораторні дослідження (загальний аналіз крові та сечі, 

біохімічний аналіз крові, визначали вміст глюкози в плазмі крові). Забір крові 

для лабораторних досліджень 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 (ХСЛПНГ), 

холестерину ліпопротеїнів високої густини (ХСЛПВГ), тригліцеридів (ТГ). 

Рівень ЗХС визначали за методом Allain C.C. et al. (1974) в модифікації фірми 

Labsystems, Finland) [160]. Під впливом холестеролоксидази й кисню холестерин 

окиснюється до Δ4-холестенолу. За інтенсивністю забарвлення визначають 

концентрацію ЗХС на аналізаторі ФП-901 (Фінляндія) при довжині хвилі 500 нм. 

ХС ЛПВГ визначали в α-ліпопротеїнах [53] шляхом  відокремлення в сироватці 

крові ХС ЛПВГ після осадження ХС ЛПНГ та ХС ЛПДНГ гепарином у 

присутності йонів марганцю та центрифугування. Рівні ХС ЛПНГ [53] 

розраховували за формулою Фрідвальда (2.3): ХС ЛПНГ = ЗХС - (ХС ЛПВГ + ТГ 

/ 2,2) (2.3), де ЗХС – рівень загального холестерину, ХС ЛПВГ – рівень 

холестерину ліпопротеїнів високої густини, ТГ – рівень тригліцеридів, (ммоль/л). 

Дослідження ліпопротеїнів сироватки крові проводили методом електрофорезу у 

гелі агарози (В.Н. Титов, И.Г. Кантраджян, И.К. Филлипов, 1978) [53]. 

Визначення ТГ проводили методом окиснення гліцерину до формальдегіду 

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

омилюються гідроксидом калію в гліцерин, під час окиснення якого утворюється 

формальдегід, який визначають за реакцією з метилацетоном як жовтий 3,5-
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диацетил-1,4- дигідролутидин [29]. Вміст аполіпопротеїнів А1 (АпоА1) та В 

(АпоВ) визначали імунотурбідиметричним методом, використовуючи набори 

фірми «Dialab» (Австрія), вираховували співвідношення АпоВ/АпоА1. [123] 

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) [172] на мікроаналізаторі ФП-901 (Фінляндія). Спектрофотометричним 

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

модифікації А.М. Горячковського [29] при довжині хвилі 289 нм. 

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). Визначення СРП базується на взаємодії цього білка зі специфічними 

антитілами з утворенням імунокомплексів, преципітація яких веде до зростання 

мутності розчину при 340 нм пропорційно концентрації СРП. Концентрацію 

СРП, що була прямо пропорційна інтенсивності забарвлення, визначали за 

допомогою  калібрувальної кривої, даною фірмою-виробником. ФГ визначали за 

методом Р.А. Рутберга (1961) [29]. ФГ плазми крові випадає в осад під дією 

кальцій  хлориду, після чого згусток висушують, зважують та розраховують 

концентрацію ФГ у г/л плазми крові за допомогою відповідного коефіцієнту. 

ПОЛ досліджували шляхом визначення рівня в крові МДА, 

антиоксидантний захист – за вмістом цурулоплазміну (ЦП). МДА визначали за 

методом Е.Н. Коробейнікової (1989) [57]. При нагріванні у кислому середовищі 

частина продуктів перекисного окиснення ліпідів, які належать до 

ендопероксидів, розкладаються з утворенням МДА. Взаємодія молекули 

останнього із двома молекулами тіобарбітурової кислоти призводить до 

утворення забарвленого комплексу, концентрацію якого визначали на 

спектрофотометрі СФ-46 (Росія). Рівень ЦП визначали методом Ревина в 

модифікації С.В. Бестужева і В.Г. Колба (1982) [53]. Метод базується на 

окисненні фенілендіаміну за участю ЦП. Ферментативну реакцію призупиняють 
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додаванням натрій фториду. За оптичною густиною продуктів, що утворюються, 

визначають концентрацію ЦП. Концентрацію кінцевих продуктів визначали 

тіобарбітуровим методом на спектрофотометрі СФ-46 (Росія). 

 Рівень TGF-β2 в сироватці крові визначали методом твердо фазного 

«сендвіч -ензим-пов'язаного-іммуносорбентного аналізу». Використовували 

набори Ultra Sensitive TM ELISA kits («BIOSOURCE Introgen Corporation», 

США). Лабораторні 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) на аналізаторі 

«Labsystems multiscan». Принципи методу ґрунтуються на імуноферментній 

технології із застосуванням фотометрії при довжині хвилі 450 нм [276]. 

 2.3  Інструментальні методи обстеження 

      Реєстрацію ЕКГ у всіх включених у дослідження жінок проводили в 12 

відведеннях на електрокардіографі Fukuda Denshi з триканальним принтером 

CARDIOMAX  FХ-320  (Японія). Реєстрували стандартні, однополюсні 

відведення від кінцівок і грудні однополюсні відведення, при швидкості 25 

мм/сек або 50 мм/сек, масштаб 1 мВ=10 мм. Оцінювали ЧСС, зміни сегмента ST, 

тривалості інтервалів, особливості зубців Q, R, S, T, а також порушення ритму і 

провідності.  

Всім пацієнткам з НС проводили ЕхоКГ у стані спокою в першу добу 

госпіталізації та на 10 добу стаціонарного лікування на ультразвуковому 

діагностичному апараті Acuson Cypress Siemens (США) за допомогою 

секторного датчика із частотою 2-4 МГц, переважно у режимі 2-ої гармоніки. 

Дослідження проводилось з використанням одновимірного М-режиму, 

двовимірного В-режиму, пульсового, постійно-хвильового та кольорового 

доплерівського режимів. Оцінювали структуру та функцію шлуночків і 

передсердь, параметри внутрішньосерцевої гемодинамики.  
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Вимірювали наступні показники: кінцевий діастолічний розмір (КДР, см) 

та кінцевий систолічний розмір (КСР, см) 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 [14, 46, 109, 115]. Фракцію викиду (ФВ, %) ЛШ визначали за 

формулою:  

ФВ = (КДО-КСО)/КДО100 (%).  

Для дослідження сегментарної скоротливості ЛШ оцінювали порушення 

скоротливості сегментів, згідно з 16-ти сегментною моделлю будови ЛШ за 

Shiller N.B., (1989). Їх верифікацію здійснювали 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) [162, 170, 226, 227].  

Для оцінки стану вінцевого кровообігу нами проаналізовано результати 

КАГ 59 пацієнток з НС, включених у дослідження: 31 пацієнтки ІА підгрупи 

(36,05 %) та 28 жінок з НС ІБ підгрупи (43,75 %). КАГ виконували за допомогою 

ангіографа Axiom Artis компанії Siemens (Model №10144179) (2007) зі 

стандартним пакетом програм аналізу ангіографічних зображень (QCA) із 

застосуванням контрасту Ультравіст (фірма «Шеренг», Німеччина). Аналіз КАГ 

включав оцінку типу коронарного кровообігу, характер, локалізацію та 

вираженість уражень КА, а також особливості мікроваскулярного та 

колатерального кровотоку. При виконанні КАГ гемодинамічно незначимим 

вважали стеноз менше 50%, гемодинамічно значимим – стеноз 50-90% [10], 

критичним  – більше  90%. Порушення мікроціркуляції констатували при 

вивільненні контрасту більше як через  6-7 систол. Ступінь виразкування 

атеросклеротичних бляшок визначали за допомогою програми кількісного і 

якісного ангіографа (Quantitative coronagraphy analysis)  шляхом розрахунку 
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індексу  виразкування (ulceration index (UI), од.) за формулою R.F.Wilson et al.: 

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 [105].  

2.4  Статистичні методи дослідження 

Статистичну обробку матеріалу проводили на персональному комп’ютері 

за допомогою прикладних програм «Microsoft Office Excel 2016»  та «Statistics  

ver. 10.0 for Windows». Оцінювали середнє значення, стандартні похибки (M±m), 

а також достовірність відмінностей. Для оцінки міжгрупової різниці між 

показниками використовувався кореляційний аналіз за методом Пірсона. 

Прогнозування порушень стану серця та судин у хворих на НС проводили 

методом множинного лінійного регресійного аналізу. При аналізі параметрів під 

час перевірки статистичних гіпотез та представлення результатів керувались 

рекомендаціями ДАК України [83] і використовували програмне забезпечення 

Soft statistics ver 1.4.6 [189]. Вплив чинників оцінювали за показником 

відносного ризику (odds ratio – OR) з розрахунком 95% довірчого інтервалу. 

Достовірною вважали різницю при р < 0,05 [10, 62].    

Проведений багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз надає 

можливість оцінити сумарний вплив усіх факторів, а також ступінь впливу на 

досліджуваний чинник кожного із введених у модель факторів. Побудова 

багатофакторної регресійної моделі у нашій роботі включала 4 етапи [10]. 

1. Первинний вибір всіх ймовірних факторів, що можуть впливати на 

кінцевий досліджуваний показник / процес. У нашій роботі – найважливішим 

була дія куріння на розвиток НС у жінок. Спочатку проводили аналіз 

дослідження 14 чинників впливу для показника тривалості куріння у жінок з НС, 

попередньо підтверджених кореляційним аналізом. У подальшому вони були 

проранговані за показником регресії  
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2. Вибір типу багатофакторної моделі полягав у виборі функції, яку за 

допомогою заміни змінних було зведено до лінійного вигляду. Кінцеве рівняння 

множинної регресії мало наступний вигляд (2.1): 

Ŷ= a0 + a1X1 + a2X2 + …+anXn ,                         (2.1) 

де Ŷ – результативна ознака-функція;   

Х1, Х2, Х3,…, Хn – факторні ознаки; 

a0, a1,…, an – параметри рівняння, які підлягають визначенню методом 

найменших квадратів. 

Далі обчислювали коефіцієнт множинної кореляції R, який є 

найважливішим основним показником щільності кореляційного зв’язку 

результативного показника (куріння) із сукупністю факторних ознак (2.2):  

 

Чим ближче значення R є до 1, то тим взаємозв’язок між результативним 

показником і факторами є щільнішим. Обрахунки проводили у програмі 

«Statistica 10», що дозволило не тільки точно вирахувати всі необхідні 

показники, а й представити їх графічно.  

3. Перевірка статистичної значущості отриманих результатів проводили за 

допомогою критерія Фішера (F) з n та (m-n-1) ступенями свободи (2.3): 

 

 

де n – кількість факторів, що увійшли в модель;   

m – загальна кількість спостережень;  

(2.2) 

(2.3) 
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ŷі  – розрахункове значення залежної змінної при і-му спостереженні;  

у – середнє значення залежної змінної;   

уі – значення залежної змінної при і-му спостереженні. 

Результати обрахунків критерію Фішера звіряли з таблицями Фішера.  

Fфакт>Fтабл. свідчило про адекватність побудованої моделі.  

4. Графічне представлення отриманих даних. Представлений 

розрахунок множинного кореляційно-регресійного аналізу дозволяв оцінити 

вплив кожного із факторів, які утворюють модель захворювання на НС та 

спрогнозувати стан пацієнток в майбутньому [10]. 

Ефективність і безпеку додаткової цитопротекторної  терапії оцінювали, як 

відсоток змін (Δ, %) середніх рівнів показників між їх стартовими значеннями в 

першу добу госпіталізації та рівнями, визначеними на прикінці лікування (на 8 - 

10 день стаціонарного лікування). Переносимість запропонованої терапії 

визначалась за частотою виникнення і характером побічних ефектів впродовж 

всього періоду спостереження. Різницю вважали достовірною при р<0,05 [10]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ НЕСТАБІЛЬНОЇ 

СТЕНОКАРДІЇ У ЖІНОК-КУРЦІВ 

В розділі  проаналізовано поширеність та виразність основних факторів 

ризику розвитку ІХС у хворих на  НС та практично здорових жінок без ІХС, 

залежно від звички куріння.  

 Встановлено, що хворі на НС жінки (ІА підгрупа, середній вік 51,47±2,34 

роки)  на 8,1 років молодші у порівнянні з жінками з НС, які не курили (ІБ 

підгрупа, середній вік 59,57±3,48 роки). Тобто чинник куріння  призводить до 

більш раннього розвитку ГКС,  порівняно з жінками, які не курять. 

3.1  Поширеність основних факторів ризику нестабільної стенокардії у 

жінок в залежності від звички куріння 

Нами проаналізовано статус курця серед жінок, які зазнавали впливу 

сигаретного диму під час активного або пасивного куріння [218].   

 

 

Рисунок 3.1 – Характеристика статусу курця у жінок ІА та ІІА підгруп     

Серед хворих на НС жінок ІА підгрупи 60,47%±3,86% - активні курці, які 

впродовж життя викурили  ≥ 100 сигарет, 20,93±2,12% - колишні курці – особи, 
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які кинули курити, проте протягом життя викурили  ≥ 100 сигарет, а також 

18,60±4,06% – пасивні курці – жінки з НС, які зазнавали впливу вторинного 

сигаретного диму  ≥ 100 сигарет. Серед здорових жінок ІІА підгрупи - 

відповідно: активні курці - 64,44±3,17%; курці в минулому - 20,00±1,94%; 

пасивні курці - 15,56±2,53% (рис. 3. 1).  

    

Рисунок 3.2 – Середня тривалість куріння в обстежуваних підгрупах ІА та 

ІІА, роки 

Середня тривалість куріння була в 1,4 рази достовірно вищою серед 

обстежуваних ІА підгрупи, ніж ІІА і становила, відповідно, 8,2±0,92 роки (ІА) 

проти  5,60±0,72 роки (ІІА), р ˂ 0,05 (рис. 3.2).     

Хворі на НС жінки ІА підгрупи викурювали не менше 5 сигарет/день (в 

середньому 12,3 сигарети/день). Серед них найбільша частка (46,38±1,89%) 

викурювала за добу більше 10 сигарет. В підгрупі здорових жінок-курців (ІІА) 

найбільша частка (52,63±2,34%) обстежуваних викурювала  5-10 сигарет/добу 

(рис. 3.3). Таким чином, в порівнянні з жінками-курцями без НС, пацієнтки-курці 

з НС мали достовірно більший стаж куріння і викурювали достовірно більшу 

кількість сигарет за добу. 
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Рисунок 3.3 – Розподіл жінок-курців за кількістю викурених сигарет/добу 

 

Нами проведено аналіз поширеності і виразності основних факторів ризику 

у  обстежених  осіб двох  підгруп. Найпоширенішими виявились АГ, ДЛП, ЦД, 

ожиріння та професійна шкідливість (табл. 3.1).  

Таблиця  3.1 –  Поширеність основних факторів ризику розвитку НС у 

пацієнток з НС і здорових жінок,  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 

ХС ЛПНГ ˃1,8  

ммоль/л, % 

 

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, % 34,89±3,32*#Δ 21,88±2,54 17,78±2,87* 23,34±2,12 

Професійна 

шкідливість, %  

30,23±6,21*#Δ 20,31±3,32 17,78±2,34 - 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  А та Б (між курцями 

та некурцями) 

        # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

        Δ - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  IА та IІБ 
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Зокрема, АГ достовірно на 33,8% частіше реєструвалась у пацієнток-курців 

з НС, що більше, ніж у хворих на НС некурців, (відповідно, 77,90±5,09% (ІА) 

проти 51,56±3,67% (ІБ), р ˂ 0,05). Частка хворих з АГ ІА підгрупи істотно 

перевищує таку в підгрупах практично здорових жінок-курців (ІІА) 

(17,78±1,37%, р ˂ 0,05) та жінок-некурців (ІІБ) (6,67±0,16%, р ˂ 0,05).  

При аналізі рівнів АТ було виявлено достовірно більшу частку осіб з 

важким ступенем АГ серед жінок-курців з НС (ІА). У цій  підгрупі частка таких 

хворих складала 34,7%, що достовірно вдвічі більше, ніж серед жінок-некурців 

(ІБ підгрупа) – 17,3%, в якій переважна більшість обстежуваних в рівних частках 

мали переважно легкий (42,1%) та середній (40,6%) ступінь АГ (рис. 3.4).    

Перебіг АГ був достовірно тривалішим у жінок, які курять (ІА), порівняно 

з жінками-некурцями (ІБ) (11,54±0,57 років), і становив в середньому 14,27±0,65 

років. АГ виникала у них на 10,8 років достовірно раніше, тобто  - у значно 

молодшому віці (37,20±2,34 (ІА) проти 48,03±3,67 (ІБ), р ˂ 0,05). 

Середні рівні САТ у жінок-курців з НС виявились достовірно на 13,56 мм 

рт.ст. вищими, ніж у хворих на НС жінок без фактору куріння (147,23±2,34 мм 

рт.ст. (ІА) проти 133,67±3,11 мм рт.ст. (ІБ), р ˂ 0,05) та в підгрупі практично 

здорових жінок-курців  (129,14±2,35 мм рт.ст. (ІІА), р ˂ 0,05) та жінок-некурців 

(124,84±3,15 мм рт.ст. (ІІБ), р ˂ 0,05) (табл. 3.2).  

 

ІА підгрупа      ІБ підгрупа 

 

Рисунок 3.4 – Частки обстежуваних жінок з НС з різними ступенями АГ 
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Середні значення ДАТ у ІА підгрупі виявилися також достовірно вищими, 

ніж у ІБ підгрупі (відповідно, 76,52±0,96 мм рт.ст. (ІА) проти 72,67±1,21 мм 

рт.ст. (ІБ), р ˂ 0,05), але істотно нижчими (р ˂ 0,05), ніж в групі практично 

здорових жінок, у яких средній АТ становив, відповідно: 79,31±1,23 мм рт.ст. 

(ІІА) та 77,35±1,44 мм рт.ст. (ІІБ) (табл. 3.2).  

Середні рівні ПАТ перевищували оптимальні значення і становили 

70,71±1,87 мм рт.ст. в підгрупі жінок-курців з НС (ІА), що достовірно на 16,7% 

вище, ніж в підгрупі жінок-некурців з НС (61,00±2,11 мм рт.ст. (ІБ)), а також 

порівняно з практично здоровими жінками-курцями (ІІА) та жінками-некурцями 

(ІІБ) (відповідно: 58,83±1,31 мм рт.ст. та 47,48±1,46 мм рт.ст. (ІІБ)) (табл. 3.2). 

Підвищені рівні ПАТ можуть свідчити про ознаки більшої жорсткості артерій у 

хворих на НС жінок-курців. 

Таблиця 3.2 – Середні рівні САТ, ДАТ, ПАТ та тривалості АГ у пацієнток з 

НС і практично здорових жінок, залежно від звички куріння 

  Підгрупа ІА 

n=86 

Підгрупа ІБ 

n=64 

Підгрупа ІІА 

n=45 

Підгрупа ІІБ 

n=30 

Тривалість АГ,  

роки 

17,95±0,82* 13,27±0,65 2,05±0,63 1,23±0,87 

САТ, мм рт.ст. 147,23±2,34*#Δ 133,67±3,11 138,14±2,35 124,84±3,15 

ДАТ, мм рт.ст. 76,52±0,96*Δ 72,67±1,21 79,31±1,23 77,35±1,44 

ПАТ, мм рт.ст. 70,71±1,87*#Δ 61,00±2,11 58,83±1,31 47,48±1,46 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  А та Б (між курцями 

та некурцями) 

        # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

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

Частка осіб, в анамнезі яких була тривала робота зі шкідливими 

речовинами (ксенобіотиками), була достовірно вища у жінок ІА підгрупи в 

порівнянні з жінками ІБ підгрупи та ІІА підгрупи  (30,23±6,21% (ІА) проти 

20,31±3,32 (ІБ) та  17,78±2,34 (ІІА) (р ˂ 0,05) (табл. 3.1). 

 Аналіз поширеності обтяженої спадковості щодо серцево-судинних 

захворювань виявив достовірно на 26,1% більшу частку осіб з цим фактором 

ризику у хворих на НС жінок-курців в порівнянні з жінками-некурцями 
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(46,51±5,19%) (ІА) проти 34,38±6,12 (ІБ), (р˂0,05). Подібна тенденція 

спостерігалась і в групі практично здорових жінок (37,78±5,32 (ІІА) проти 

33,34±4,56 (ІІБ), (р = 0,12) хоча достовірної різниці між підгрупами виявлено не 

було (табл. 3.1). 

ЦД реєструвався достовірно майже вдвічі (46,3%) частіше серед пацієнток, 

які курять (IА), в порівнянні з хворими жінками  без звички куріння (ІБ) 

(34,88±1,25% (ІА) проти 18,75±0,65% (ІБ), (р ˂ 0,05) (табл. 3.1). 

Аналіз поширеності поєднання ФР виявив,  що 34,9% жінок-курців з НС 

(ІА)  мають поєднання одразу ≥5 ФР, що в 2,5 рази більше, ніж у пацієнток-

некурців (ІБ) (34,87±2,43 % (ІА) проти 13,95±1,17 % (ІБ),  р ˂ 0,05). Відповідно 

частки пацієнток з поєднанням 1-2 ФР та 3-4  ФР в ІА підгрупі були достовірно  

в  1,8 рази меншими, ніж в ІБ підгрупі (19,31±2,08 %  і 45,82±4,12 %  (ІА) проти 

34,23±3,17 % і 51,72±3,95 % (ІБ),  р ˂ 0,05) (рис. 3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 – Поширеність поєднання основних ФР у жінок з НС в 

залежності від звички куріння 

Надлишкова вага тіла (ІМТ ˃25) та ожиріння спостерігались  в середньому 

вдвічі  частіше серед пацієнток з НС, порівняно з   практично здоровими 

жінками.  Ожиріння (ІМТ ˃ 30) було більш  поширене серед жінок-курців, ніж  
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серед жінок-некурців з НС (34,89± 3,32% (ІА) проти 21,88± 2,54% (ІБ), р ˂ 0,05) 

(рис. 3.6).  

   

Рисунок 3.6 – Поширеність пацієнток з нормальною масою тіла, 

надлишковою масою тіла та ожирінням серед жінок, залежно від наявності НС та 

звички куріння 

Серед здорових обстежуваних частка осіб з ожирінням жінок-курців (ІІА), 

навпаки, була достовірно на третину менша, ніж у жінок без звички куріння  

(ІІБ)  (17,78±2,87 % (ІІА) та 23,34±2,12 % (ІІБ)) ( табл. 3.3).  

В підгрупах практично здорових жінок частка осіб зі збільшенням ОТ 

вище допустимих значень майже у 2 рази перевищувала таку серед жінок, які 

ніколи не курили (60,00±3,21% (ІІБ) проти 33,33 ±4,21% (ІІА), р ˂ 0,05). 

Натомість, в підгрупах жінок з НС цей показник, навпаки, на 19,4% був  

достовірно більший серед курців (74,42 ±4,30% (ІА) проти 62,83±5,11% (ІБ), (р ˂ 

0,05). Аналогічні тенденції виявлені при аналізі поширеності співвідношення 

ОТ/ОС, яке найбільш тісно асоціюється з прогресуванням серцево-судинного та 

кардіометаболічного ризику. Зокрема, частка осіб з ОТ/ОС ˃ 0,85 в підгрупі ІА 

була на 39,2% достовірно більшою, ніж в підгрупі ІБ, та на 83,1%  більшою 

порівняно з ІІА підгрупою (65,12±3,78% (ІА) проти 46,88±5,14% (ІБ) та 

35,56±5,23% (ІІА),  р ˂ 0,05). Різниця між середніми значеннями цього показника 
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в аналізованих підгрупах виявилась недостовірною (0,96±0,02 од (ІА) проти 

0,87±0,01 од (ІБ) та 0,81±0,01 од (ІІА)) (табл.  3.3). 

Таблиця  3.3 – Поширеність та середні значення показників ожиріння у 

пацієнтів, хворих на НС та практично здорових жінок, залежно від звички 

куріння 

Фактори Підгрупа ІА 

n=86 

Підгрупа ІБ 

n=64 

Підгрупа ІІА 

n=45 

Підгрупа  ІІБ 

n=30 

ІМТ˃25 од,% 47,67±1,54*#Δ 39,06±2,11 22,23±1,76* 30,00±3,21 

ІМТ˃30 од,% 34,89±3,32*#Δ 21,88±2,54 17,78±2,87* 23,34±2,12 

ОТ˃88см, % 74,42±4,30*#Δ 62,83±5,11 33,33±4,21* 60,00±3,21 

ОТ/ОС˃0,85 од,%  65,12±3,78*#Δ 46,88±5,14 35,56±5,23* 43,33±6,56 

ІВО ˃ 3,8 од, % 68,60±2,45*#Δ 39,06±1,77 22,22±3,18* 46,67±4,32 

ІМТ, кг/м2 28,56±1,33*#Δ 27,43±1,98 24,46±4,21* 26,12±2,54 

ОТ, см 98,43±1,55*#Δ 94,21±2,13 83,36±3,45 85,55±2,67 

ОС, см 112,23±2,32*# 106,47±3,45 101,27±1,32* 106,32±1,37 

ОТ/ОС, од 0,96±0,02 0,87±0,01 0,81±0,01 0,78±0,01 

ІВО од. 4,86±0,72*#Δ 3,46±0,54 2,84±0,16* 3,36±0,21 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  А та Б (між курцями 

та некурцями) 

        # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

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

Нами визначено ІВО, що вважається найбільш показовим для 

встановлення виразності абдомінального ожиріння. Середній його рівень був 

найвищим у підгрупі хворих на НС жінок-курців (4,86±0,72од (ІА) проти 

3,46±0,54од (ІБ), 2,84±0,16 од (ІІА) та 3,36±0,21 од (ІІБ), p<0,05), що вказує на 

найбільш виражене вісцеральне ожиріння у цієї підгрупи жінок (табл. 3.3).  

 3.2  Характеристика порушень ліпідного спектру крові у пацієнток з 

нестабільною стенокардією та практично здорових жінок, залежно від 

звички куріння 

У підгрупі хворих жінок-курців (ІА) частка осіб з рівнем ЗХС ˃ 4 ммоль/л 

виявилась достовірно на 15,2% вищою, ніж у жінок, які не курять (ІБ) 

(93,02±2,39 % (ІА) проти 81,25±2,36 %, р ˂ 0,05). Звичка куріння пов'язана зі 
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збільшенням поширеності гіперхолестеринемії не лише серед хворих на НС, але 

і серед практично здорових жінок (64,44±2,16% (ІІА) проти 46,67±5,16% (ІІБ), (р 

˂ 0,05) (табл. 3.4).  Середній рівень ЗХС серед жінок-курців з НС, виявився на 

12,8% достовірно вищим, ніж у жінок-некурців з НС (6,72±0,23 ммоль/л (ІА) 

проти 5,96±0,34 ммоль/л (ІБ), (р ˂ 0,05) та на третину, ніж серед практично 

здорових жінок-курців (ІІА) (5,12±0,26 ммоль/л (ІІА), р ˂ 0,05), так і без нього 

5,03±0,14 ммоль/л (ІІБ), р ˂ 0,05). Нами також встановлено достовірну різницю 

середніх рівнів ЗХС у практично здорових жінок з і без звички куріння (табл. 

3.5).  

Поширеність серед обстежених жінок високого рівня найбільш 

прогностично значущого показника – ХС ЛПНГ  (>1,8 ммоль/л) була досить 

високою (табл. 3.4). В підгрупі ІА майже 9 з 10  осіб (88,37±1,54%) мали 

показник ХС ЛПНГ вищим за цільові значення, що в порівнянні з підгрупою ІБ 

було на 45% більше (88,37±1,54% (ІА) проти 60,94±3,55% (ІБ), р ˂ 0,05). 

Поширеність цьогого фактору в ІА підгрупі виявилась достовірно в 1,7 рази 

вищою, ніж в підгрупі практично здорових ІІА підгрупи (53,33±3,75%, р ˂ 0,05),  

та вдвічі вищою, ніж в підгрупі  IIБ (43,33±5,27% р ˂ 0,05). Середній вміст у 

крові ХС ЛПНГ у ІА підгрупі був достовірно на 20,3% вищим, ніж у ІБ 

(4,38±0,16 ммоль/л (ІА) проти 3,64±0,28 ммоль/л (ІБ), р ˂ 0,05), а також  вдвічі 

вищим, ніж у практично здорових жінок-курців (ІІА) (2,15±0,23 ммоль/л, р ˂ 

0,05) та  серед жінок підгрупи ІІБ (1,98±0,18 ммоль/л, р ˂ 0,05) (рис. 3.7, табл. 

3.4, табл. 3.5).  

Про виразні атерогенні зміни ліпідного обміну свідчить також у 2 рази 

більша поширеність підвищеного (˃1,08 г/л) рівня АпоВ – транспортного білка 

для ХС ЛПНГ, в підгрупі ІА, у порівнянні з підгрупами ІБ, ІІА та ІІБ (45,35±5,25 

% (ІА) проти 71,88±4,36 % (ІБ), 33,34±2,18 % (ІІА) та 20,00±4,12 % (ІІБ), р ˂ 

0,05).   

Найнижчий рівень ХС ЛПВГ був характерною рисою для жінок-курців з 

НС (ІА). Частка осіб зі зниженим ХС ЛПВГ (< 1,2 ммоль/л) у підгрупі ІА 

виявилась вдвічі більшою порівняно з ІБ та ІІА (відповідно, 48,84±5,23% (ІА) 

проти  26,56±11,42% (ІБ), 26,67±9,72% (ІІА) та 20,00±3,72% (ІІБ), р ˂ 0,05) (табл. 
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3.4).  Середні значення антиатерогенного ХС ЛПВГ у пацієнток-курців (ІА) 

виявилися достовірно нижчими, ніж в підгрупах  ІБ, ІІА та ІІБ, і складали, 

відповідно, 0,94±0,02 ммоль/л (ІА) проти 1,04±0,02 ммоль/л (ІБ), 1,18±0,02 

ммоль/л (ІІА) та 1,23±0,03 ммоль/л (ІІБ),  р ˂ 0,05 (табл.3.5).  

Таблиця 3.4 -  Поширеність основних критеріїв ДЛП у хворих на НС та 

практично здорових жінок в залежності від звички куріння 

Фактори Підгрупа ІА 

n=86 

Підгрупа ІБ 

n=64 

Підгрупа ІІА 

n=45 

Підгрупа ІІБ 

n=30 

ЗХС > 4 

ммоль/л,% 

93,02± 

2,39*#Δ 

81,25± 

2,36 

64,44± 

2,16 

46,67± 

5,16 

ХС ЛПНГ,  

>1,8 ммоль/л,% 

88,37± 

1,54*#Δ 

60,94± 

3,55 

53,33± 

3,75 

43,33± 

5,27 

ХС ЛПВГ  

< 1,2 ммоль/л, %  

48,84± 

5,23*#Δ 

26,56± 

11,42 

26,67± 

9,72 

20,00± 

3,72 

ТГ > 1,7 

ммоль/л,% 

80,23± 

4,34*#Δ 

51,56± 

8,26 

42,22± 

8,26 

36,67± 

3,33 

АпоА1, ˂0,96 г/л, 

% 

52,33± 

4,71*#Δ 

39,06± 

3,09 

37,78± 

3,91 

23,33± 

2,45 

АпоВ, ˃1,08 г/л, % 
45,35± 

5,25*#Δ 

32,81± 

4,73 

33,34± 

2,18 

20,00± 

4,12 

АпоВ/АпоА1, 

>0,85 од., % 

94,19± 

1,87*#Δ 

71,88± 

4,36 

48,89± 

4,25 

26,67± 

12,44 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  А та Б (між жінками з 

і без звички куріння) 

        # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

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

 

Здатність сигаретного диму істотно знижувати рівень захисних 

антиатерогенних фракцій ХС ЛПВГ підтверджує і той факт, що в підгрупі 

практично здорових жінок-курців (ІІА) середні значення ХС ЛПВГ були також 

достовірно нижчими, ніж аналогічний показник у здорових некурців (ІІБ) 

(1,18±0,02 ммоль/л (ІІА) проти 1,23±0,03 ммоль/л (ІІБ), (р˂0,05) (табл. 3.5). 

Більша інтенсивність проатерогенних змін у жінок-курців з НС також 

відображалась у зниженні середнього рівня Апо А1 в порівнянні з такими ж 

показниками у інших підгрупах. Зокрема, у ІА  підгрупі рівень Апо А1 був 
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достовірно на 17,7% нижчим, ніж в ІБ підгрупі (0,79±0,01г/л (ІА) проти 

0,93±0,01г/л (ІБ), (р ˂ 0,05). В порівнянні з практично здоровими жінками-

курцями ІІА підгрупи достовірна різниця складала  25,3%, з некурцями ІІБ 

підгрупи – 35,4% (0,79±0,01г/л (ІА) проти 0,99±0,06г/л (ІІА) та 1,07±0,05 (ІІБ), 

р˂0,05) (табл.3.5, рис.3.7).  

  

Рисунок 3.7  –  Середні рівні аполіпопротеїнів у  порівнюваних підгрупах 

Співвідношення АпоВ/АпоА1, як маркер інтенсивності проатерогенного 

зсуву ліпідного спектру, також був найвищим в підгрупі хворих на НС жінок-

курців (ІА). У цій підгрупі середній рівень АпоВ/АпоА1 був достовірно в 1,5 – 

1,6 рази більшим, ніж в ІБ, ІІА та ІІБ підгрупах (2,09±0,01(ІА) проти 1,36±0,02 

(ІБ), 1,39±0,18 (ІІА) та 1,30±0,21 (ІІБ), р˂0,05) (табл. 3.5).  

    У жінок-курців, хворих на  НС (ІА), реєструється вдвічі більша 

поширеність гіпертригліцеридемії  з достовірно вищими середніми рівнями ТГ, 

як порівняно зі здоровими жінками-курцями (ІІА) та некурцями (ІІБ), так і 

хворими жінками-некурцями (ІБ). Гіпертригліцеридемія  (> 1,7 ммоль/л)    

реєструвалась у півтора рази частіше в ІА підгрупі, ніж в ІБ підгрупі 

(80,23±4,34% (ІА) проти 51,56±8,26% (ІБ), р ˂ 0,05). В практично здорових жінок 



 

81 

також відмічалась подібна  тенденція (42,22±8,26% (ІІА) проти 36,67±3,33% 

(ІІБ)), проте достовірної різниці між підгрупами не було (табл. 3.4, табл. 3.5). 

Таблиця  3.5 – Середні значення показників ліпідного обміну у хворих на 

НС та практично здорових жінок в залежності від звички куріння 

Фактори 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,ммоль/л 0,94±0,02*#Δ 1,04±0,02 1,18±0,02 1,23±0,03 

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

ХС ЛПДНГ, 

ммоль/л 

1,15±0,05 Δ 1,19±0,06 0,86±0,03 0,79±0,03 

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

Індекс  

атерогенності 

4,84±0,17*#Δ 3,36±0,26 2,24±0,12 2,08±0,14 

ЗХС – ХС ЛПВГ / 

ХС ЛПВГ, од       

5,02±0,28*#Δ 3,76±0,32 2,61±0,29* 2,38±0,24 

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 

АпоВ/АпоА1, од. 2,09±0,01*#Δ 1,36±0,02 1,39±0,18* 1,30±0,21 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  А та Б (між жінками з 

і без звички куріння) 

        # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

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

  Найвищі середні рівні ТГ реєстрували у пацієнток-курців з НС (ІА), 

що достовірно більше, порівняно з ІБ, ІІА і ІІБ підгрупами, і становили 

відповідно: 2,52±0,12 ммоль/л (ІА) проти 1,94±0,15 ммоль/л (ІБ), 1,72±0,98 

ммоль/л (ІІА) та 1,67±0,78 ммоль/л (ІІБ), р ˂ 0,05) (табл. 3.5). 

 

3.3  Особливості порушень вуглеводного обміну у хворих на 

нестабільну стенокардію та здорових жінок, залежно від звички куріння 

Нами проаналізовано поширеність та виразність порушень вуглеводного 

обміну за скринінговими показниками у хворих на НС та практично здорових 

жінок залежно від звички куріння. ЦД, поряд з курінням, є значним фактором 

ризику ІХС, роль якого у розвитку ГКС значно більша для жінок, ніж для 
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чоловіків [232]. Аналіз порушень вуглеводного обміну у хворих на НС та 

практично здорових жінок показав достовірну відмінність між підгрупами та 

зв’язок їх інтенсивності й поширеності з фактором куріння. Частка пацієнтів з 

підвищеним рівнем глікемії ˃5,6 ммоль/л в підгрупі жінок-курців з діагнозом НС 

(ІА)  виявилась достовірно на 43,1% більшою, ніж в підгрупі пацієнток-некурців 

(48,89±0,85% (ІА) проти 34,21±2,45% (ІБ), р˂0,05) (табл. 3.6).  

Таблиця  3.6 – Поширеність та середні значення основних показників 

вуглеводного обміну у хворих на НС та практично здорових жінок в залежності 

від звички куріння  

Показники Підгрупа ІА 

n=86 

Підгрупа ІБ 

n=64 

Підгрупа ІІА 

n=45 

Підгрупа ІІБ 

n=30 

Глюкоза крові, 

˃5,6 ммоль/л, % 

48,89± 

0,85*#Δ 

34,21± 

2,45 

11,31± 

0,23* 

6,69± 

0,56 

Глікозильований 

гемоглобін, ˃6,1 

%, % 

45,35± 

0,98*#Δ 

32,81± 

1,22 

0,00 0,00 

Глюкоза крові,  

ммоль/л 

6,51± 

0,28*#Δ 

6,12± 

0,25 

5,86± 

0,23 

5,72± 

0,41 

Глікозильований 

гемоглобін, % 

6,58± 

0,10*#Δ 

6,22±0,12 5,72±0,10 5,39±0,07 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  А та Б (між курцями 

та  некурцями) 

        # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

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

Середні рівні глюкози крові також були достовірно вищими в підгрупі 

жінок-курців (ІА), ніж у жінок-некурців (ІБ): 6,51±0,28 ммоль/л (ІА) проти 

6,12±0,25ммоль/л (ІБ), р ˂ 0,05. Частка осіб з HbA1c ˃ 6,1 ммоль/л в ІА підгрупі 

виявилась достовірно на 38,2% більшою, ніж в ІБ підгрупі (45,35±0,98% (ІА) 

проти 32,81±1,22% (ІБ), р ˂ 0,05) ( табл. 3.6). Середні рівні HbA1c також були 

достовірно вищими в підгрупі хворих на НС жінок-курців (ІА), як порівняно із 

здоровими (ІІА, ІІБ), так і хворими некурцями (ІБ). Середні значення HbA1c в 

підгрупах перебували в межах, відповідно,  6,58±0,10 % (ІА) проти 6,22±0,12 % 

(ІБ), 5,72±0,10 (ІІА) і 5,39±0,07 (ІІБ), р˂0,05 (табл. 3.6). 
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3.4 Аналіз показників системного запалення, ПОЛ та функції 

ендотелію у хворих на нестабільну стенокардію жінок, залежно від звички 

куріння 

            Частка хворих з підвищеним рівнем СРП > 3 мг/мл  в групі жінок-курців з 

НС виявилась достовірно в 1,8 разів більшою, ніж в групі жінок-некурців з НС 

(43,02±4,84% (ІА) проти 23,44±3,72% (ІБ), р ˂ 0,05),  в 3,2 рази більшою, ніж в 

групі практично здорових жінок-курців (13,34±1,52% (ІІА), р ˂ 0,05) та у 6,5 

разів – порівняно зі здоровими жінками, які не курили (6,67±1,14 % (ІІБ), р ˂ 

0,05) (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 – Поширеність показників активності системного запалення, 

ПОЛ і стану функції ендотелію у хворих на НС та практично здорових жінок, в 

залежності від звички куріння 

Показники Підгрупа ІА 

n=86 

Підгрупа ІБ 

n=64 

Підгрупа ІІА 

n=45 

Підгрупа ІІБ 

n=30 

СРП, ˃3 мг/мл, % 43,02 

±4,84*#Δ 

23,44 

±3,72 

13,34 

±1,52* 

6,67±1,14 

ФГ, ˃4 г/л, % 72,53± 

4,68*#Δ 

60,94± 

6,08 

15,56± 

2,08* 

10,00± 

1,23 

TGF-β2, <168 пг/мл, 

% 

45,05± 

5,22*#Δ 

20,31± 

4,88 

33,34± 

7,23* 

10,00± 

5,48 

МДА, ˃0,45 

нмоль/мг, % 

48,84± 

2,34*#Δ 

31,25± 

3,89 

22,23±3,89* 16,67±2,32 

ЦП, ˃380 мг/л. год, 

% 

63,74± 

5,04#Δ 

61,02± 

6,35 

51,11± 

7,45* 

33,87± 

5,67 

eNOS, ˂ 180 пг/мл, 

% 

41,86± 

3,56*#Δ 

29,68± 

2,34 

15,56± 

2,34* 

6,67± 

1,14 

ЕТ -1, > 7,87 пг/мл, 

% 

77,90± 

9,34*#Δ 

39,06±4,67 8,89± 

2,74* 

3,32± 

0,45 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  А та Б (між жінками з 

і без звички куріння) 

        # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

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

Середні рівні СРП виявились вищими у хворих жінок порівняно зі 

здоровими, та у підгрупах курців, порівняно з некурцями. Зокрема, найвищий  
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рівень СРП реєструвався у хворих на  НС жінок-курців (ІА)   (табл. 3.8).                                                                                                       

Середні значення СРП в ІА підгрупі достовірно в 1,4 рази вищі, ніж в ІБ підгрупі 

(7,86±0,51 мг/л (ІА) проти 5,54±0,16 мг/л (ІБ),  (р˂0,05),  в 3,1 рази вищі, ніж в 

ІІА підгрупі (2,50±0,14 мг/л, (р ˂ 0,05)), та у 6,5 разів, ніж в підгрупі ІІБ 

(1,20±0,08 мг/л, р˂0,05). Частки осіб з помірним (1-3 мг/мл) та високим (˃ 3 

мг/мл) рівнем СРП (що свідчить, відповідно, про помірний та високий ризик 

серцево-судинних подій та ускладнень) складали в ІА підгрупі 40,9 – 41,4 %, що 

в 1,5-1,7 рази достовірно більше, ніж у жінок –некурців (ІБ) (рис. 3.8)  

 

    

   ІА підгрупа              ІБ підгрупа 

 Рисунок 3.8 – Частки осіб з низьким, помірним та високим рівнем СРП у 

підгрупах ІА та ІБ, % 

Подібна ситуація прослідковувалась і щодо поширеності та середніх рівнів  

ФГ. У ІА підгрупі частка пацієнток з перевищенням референтних значень ФГ 

(˃4г/л) складала 72,5% і виявилась достовірно більшою, ніж в ІБ підгрупі 

(72,53±4,68% (ІА) проти 60,94±6,08% (ІБ), р ˂ 0,05), та в 4,7 рази більшою, ніж у 

здорових жінок ІІА підгрупи (15,56±2,08%, р˂0,05). Середні рівні ФГ серед 

жінок з НС, які курять (ІА), були найвищими і достовірно переважали показники 

хворих на НС некурців (ІБ), здорових жінок-курців (ІІА), жінок-некурців (ІІБ), і 

складали, відповідно, 5,77±0,15 г/л (ІА), проти 4,78±0,14 г/л (ІБ), 3,85±0,01 г/л 

(ІІА), 2,78±0,05 г/л (ІІБ), р˂0,05 (табл. 3.8).  
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Таблиця 3.8 –  Середні рівні показників активності системного запалення, ПОЛ і 

стану функції ендотелію у хворих на НС та практично здорових жінок, в 

залежності від звички куріння 

Показники Підгрупа ІА 

n=86 

Підгрупа ІБ 

n=64 

Підгрупа ІІА 

n=45 

Підгрупа ІІБ 

n=30 

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± 

0,25* 

257,15±7,94 

МДА, 

нмоль/мг  

0,73± 

0,01*#Δ 

0,63± 

0,01 

0,60± 

0,01 

0,51± 

0,01 

ЦРП, мг/л.год 461,62± 

7,14*#Δ 

421,42± 

14,01 

402,08± 

15,80 

393,01±20,42 

eNOS, пг/мл 127,97± 

1,30*#Δ 

185,50± 

3,68 

195,53± 

5,67* 

230,27±6,32 

EТ-1, пг/мл 17,22± 

1,07*#Δ 

9,92± 

0,08 

7,12± 

0,45 

6,82±0,21 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп  А та Б (між жінками з 

і без звички куріння) 

        # - р ˂ 0,05 – різниця між показниками підгруп ІА та ІІА 

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

Нами проаналізовано вміст в плазмі крові TGF-β2 – показника, знижений 

рівень якого свідчить про послаблення судинного захисту, зниження 

протизапального фону  та прогресування проатерогенних змін в артеріях. Нами 

встановлено достовірно найнижчий рівнь  TGF-β2   в групі хворих на НС жінок-

курців (ІА) у порівнянні з пацієнтками-некурцями (ІБ)  та практично здоровими 

жінками з і без звички куріння (ІІА та ІІБ). Зокрема в ІА підгрупі рівень TGF-β2 

був достовірно на 24,1% менший, ніж в ІБ (відповідно, 172,02±4,53 пг/мл (ІА) 

проти 213,36±6,87 пг/мл (ІБ), р˂0,05),  на 40,9 % менший, ніж в підгрупі 

здорових жінок-курців (ІІА) (242,31±0,25 пг/мл, р˂0,05) та на 50,2% нижчий за 

показники у жінок ІІБ підгрупи (257,15±7,94 пг/мл, р˂0,05) (табл. 3.8, рис. 3.9).              

Частка осіб з рівнем TGF-β2 в межах референтних значень (163-253 пг/мл) 

була найвищою серед здорових жінок без звички куріння (ІІБ) і складала 52,1 %. 

Водночас, серед обстежуваних жінок-курців з НС (ІА) виявлено достовірно 
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найбільшу частку осіб з нижчими за референтні значення TGF-β2 (˂ 163 пг/мл) 

(ІА – 47,67% проти ІБ – 35,55%; ІІА -29,30%; ІІБ – 21,32%, р ˂ 0,05). (рис. 3.9). 

       

Рисунок 3.9 – Розподіл рівнів TGF-β2 у обстежуваних підгрупах, %  

Стан  активності ПОЛ оцінювався шляхом аналізу рівнів МДА та ЦП у 

обстежених осіб. У хворих на НС жінок-курців  частка осіб з підвищеним МДА 

(˃0,45 нмоль/мг) складала 48,8%, що в 1,56 рази вище, ніж у жінок ІБ підгрупи 

(48,84±2,34% (ІА) проти 31,25±3,89% (ІБ), р ˂ 0,05), в 2,2 рази вище, ніж в 

підгрупі здорових жінок-курців ІІА (22,23±3,89% (ІІА), р ˂ 0,05), та у 2,9 рази, 

вище, ніж в підгрупі здорових осіб – некурців (16,67±2,32% (ІІБ), р ˂ 0,05). 

Середні значення МДА в усіх досліджуваних підгрупах достовірно не 

відрізнялись, хоча найвищий рівень МДА реєстрували у ІА підгрупі (табл. 3.7). 

При практично однаковій поширеності підвищеного рівня ЦП (˃380 мг/л.год), 

середні значення цього показника відрізнялась між підгрупами. Зокрема, жінки 

ІА підгрупи мали достовірно вищий рівень ЦП, ніж  жінки ІБ підгрупи 

(461,62±7,14 мг/л.год (ІА) проти 421,42±14,01 мг/л.год (ІБ), р ˂ 0,05),  а також – 

здорові жінки-курці (402,08±15,80 мг/л.год (ІІА), р ˂ 0,05) та здорові без звички 

куріння (393,01±20,42 мг/л.год (ІІБ), р ˂ 0,05) (табл. 3.8). Отримані дані свідчать 

про найвищу активність ПОЛ у пацієнток курців з НС та виражений дисбаланс в 
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системі про- та антиоксидантного захисту, що може бути наслідком тривалої дії 

сигаретного диму. 

Нами вивчено стан функцій ендотелію за показниками  ЕТ-1 та еNOS  у 

обстежених осіб.  Встановлено  збільшення частки осіб з підвищеними  рівнями   

ЕТ-1 у підгрупах жінок-курців (ІА та ІІА).  У хворих на НС жінок ІА підгрупи 

даний показник був найвищим. Він достовірно у 8,7 разів перевищував 

аналогічний у здорових жінок-курців ІІА підгрупи та у 1,9 рази, - порівняно з ІБ 

підгрупою  (77,90±9,34% (ІА) проти 8,89±2,74% (ІІА) та 39,06±4,67 % (ІБ), р ˂ 

0,05). (табл. 3.7). Середній рівень ЕТ-1 у жінок-курців ІА підгрупи виявився 

також достовірно в 1,74 рази вищим за аналогічний показник у жінок з НС ІБ 

підгрупи (17,22±1,07 пг/мл (ІА) проти 9,92±0,08 пг/мл (ІБ), р ˂ 0,05), в 2,4 – 2,5 

рази  – у  здорових жінок-курців (9,92±0,08 пг/мл (ІІА), р ˂ 0,05) та здорових 

жінок-некурців (6,82±0,21 пг/мл (ІІБ), р ˂ 0,05). У курців двох підгруп (ІА, ІІА) 

середні рівні ЕТ-1 достовірно перевищували такі серед некурців (ІБ, ІІБ). Однак, 

найвищими вони були серед жінок-курців, хворих на  НС (ІА) (табл. 3.8). 

В досліджуваних підгрупах найнижчий рівень eNOS спостерігався у ІА 

підгрупі та складав 127,97 пг/мл, що на 45,7% менше, ніж в ІБ підгрупі 

(127,97±1,30 пг/мл (ІА) проти 185,50±3,68 пг/мл (ІБ), р ˂ 0,05) та на 52,7% 

менше, ніж у ІІА підгрупі (195,53±5,67 пг/мл (ІІА), р ˂ 0,05). У здорових жінок 

без звички куріння (ІІБ) рівень eNOS складав 230,27 пг/мл, що на 24,1% більше, 

ніж у здорових жінок, що курили (ІІА) (195,53±5,67 пг/мл (ІІА), р ˂ 0,05) і на 81,1 

% більше, ніж серед хворих на НС жінок-курців (ІА). Таким чином, 

підтверджено достовірний зв’язок між фактором куріння та ендотеліальною 

дисфункцією (підвищенням рівня ЕТ-1 та зниженням eNOS),  як у пацієнток з  

НС, так і серед практично здорових жінок (табл. 3.8).   

3.5  Кореляційні зв’язки і ризики виникнення нестабільної стенокардії 

у жінок, залежно від  звички куріння та інших факторів ризику 

Нами проведено порівняльний аналіз шансів розвитку НС залежно від 

факторів ризику у підгрупі хворих на НС жінок-курців (ІА) та жінок-некурців  
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(ІБ), порівняно зі здоровими жінками, які курять  (ІІА) і не курять (ІІБ).   

Виявилося, що куріння підвищує ризик виникнення НС у жінок в 4,1 рази 

(OR=4,10, CI=2,18-6,12) (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 – Співвідношення ризиків виникнення   НС  у   жінок (ІА та 

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

окремих факторів ризику  

 Фактори ризику Підгрупа ІА 

n=86 

Підгрупа ІБ 

n=64 

OR 95% CI OR 95% CI 

Куріння 4,10 2,18-6,12 - - 

ЦД 2,23 1,22-3,24 1,56 0,85-2,97 

ІМТ˃30 кг/м3 2,54 1,54-3,54 1,61 0,65-2,71 

ОТ/ОС ˃0,85 од 2,19 1,12-3,19 1,83 0,81-2,91 

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 

ТГ >1,7 ммоль/л 1,81 0,93-3,11 1,07 0,34-2,14 

АпоВ/АпоА1 >0,85 2,69 1,15-4,21 1,35 0,52-2,34 

HbA1c ˃ 6,1 % 3,02 1,89-4,35 2,08 1,21-2,98 

СРП  ˃ 3 мг/л 3,62 2,15-4,56 1,78 0,95-2,76 

ФГ  ˃ 4 г/л 3,12 1,56-4,49 1,98 1,05-3,12 

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 

ЦП  ˃ 380 мг/л.год 2,34 1,46-3,25 2,41 1,51-3,62 

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 

Найбільший вплив на ризик виникнення НС у жінок-курців справляє 

атерогенна ДЛП, яка є також наслідком тривалої дії сигаретного диму. Зокрема, 

рівні ЗХС ˃ 4 ммоль, ХС ЛПНГ ˃ 1,8 ммоль/л та  ХС ЛПВГ ˂ 1,2 ммоль/л 

збільшують ризик виникнення НС у осіб курців, відповідно у 12 разів (OR=12,02, 

СІ=8,12-16,32), 9 разів (OR=9,32, СІ=6,13-12,56) та 4 рази (OR=3,91, СІ=2,12-

5,45), тобто в 1,5-2 рази більш інтенсивно, ніж серед жінок-некурців (ІБ), серед 

яких ризики відповідно складали:  OR=4,21, СІ=2,13-6,72;  OR=3,56, СІ=2,12-

4,91;  OR=1,83, СІ=0,92-3,02. Збільшення співвідношення аполіпопротеїдів 

(АпоВ/АпоА1 ˃ 0,85) підвищувало ризик розвитку НС у жінок-курців (ІА)  в 2,7 
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рази (OR=2,69, СІ=1,15-4,21), в той час, як у некурців - лише на третину 

(OR=1,35, СІ=0,52-2,34) (табл. 3.9). 

Зростання рівня ЕТ-1 ˃ 7,87 пг/мл та зниження TGF-β2 <168 пг/мл  

пов’язане зі збільшенням шансів розвитку НС у курців, відповідно, у 7,4 рази 

(OR=7,44, СІ=2,89-6,21) та 4,1 рази (OR=4,13, СІ=2,78-5,92). Аналогічні 

показники у жінок-некурців справляють у 2-3 рази менший вплив (відповідно, 

ЕТ-1 ˃ 4,4 пг/мл -  OR=2,62, СІ=1,58-3,52; TGF-β2 <168 пг/мл  -  OR=2,21, 

СІ=1,32-3,56) (табл. 3.9).  

Підвищення активності системного запалення та ПОЛ (СРП  ˃ 3мг/л, ФГ  ˃ 

4 г/л, МДА ˃0,45 нмоль/мг, ЦП  ˃ 380 мг/л.год) супроводжується зростанням 

ризику розвитку НС у жінок-курців ІА підгрупи приблизно 2,5-3,5 рази  

відповідно: OR=3,62, СІ=2,15-4,56; OR=3,12, СІ=1,56-4,49; OR=2,89, СІ=1,55-

3,91; OR=2,34, СІ=1,46-3,25, що значно більше, ніж в групі жінок-некурців 

(відповідно, OR=1,78, СІ=0,95-2,76; OR=1,98, СІ=1,05-3,12; OR=1,42, СІ=0,78-

2,18; OR=2,41, СІ=1,51-3,62) (табл. 3.9). 

Наявність ЦД, рівень HbA1c ˃ 6,1 ммоль/л та ожиріння (ІМТ˃30 кг/м3) 

збільшують ризик розвитку НС у жінок-курців (ІА) ще у 2,2-3 рази (відповідно, 

OR=2,23, СІ=1,22-3,24; OR=3,02, СІ=1,89-4,35; OR=2,54, СІ=1,54-3,54), тобто у 

1,5 рази більш інтенсивно, ніж у жінок-некурців (ІБ) (відповідно, OR=1,56, 

СІ=0,85-2,97; OR=2,08, СІ=1,21-2,98; OR=1,61, СІ=0,65-2,71) (табл. 3.9). 

При аналізі кореляційних зв’язків встановлено, що у пацієнток ІА підгрупи 

погіршення ліпідного обміну пов'язане з виразністю ендотеліальної дисфункції 

та зниженням рівня TGF-β2. Зокрема, у цій підгрупі хворих (ІА) рівень  ХС 

ЛПВГ достовірно прямо корелює із вмістом у крові eNOS, TGF-β2, Апо А1 (r = 

0,51, 0,52, 0,56 відповідно, р ˂ 0,05)  та обернено – ET-1, ЦП, МДА, АпоВ, 

співвідношенням АпоВ/АпоА1 (відповідно, r = -0,43, -0,31, - 0,24, -0,37, 0,44, р ˂ 

0,05) (табл. 3.10).   

Рівень ХС ЛПНГ прямо достовірно корелює з ET-1 (r = 0,57), ЦП (r =0,25), 

МДА (r = 0,31), АпоВ (r =0,45), співвідношенням АпоВ/АпоА1 (r=0,67). При 

збільшенні ТГ достовірно зменшувалися рівні eNOS-1(r = -0,53) та 

неатерогенних фракцій аполіпопротеїнів А1 (r = -0,64).  
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Таблиця  3.10 – Кореляційні зв’язки між показниками ліпідного спектру, 

активності системного запалення, ПОЛ та вуглеводного обміну в ІА підгрупі 

(n=86) 

Показники ХС ЛПВГ ХС ЛПНГ ТГ HbA1c ФГ СРП 

ET-1 -0,43* 0,57* 0,24 0,48 0,45 0,59 

eNOS 0,51* -0,68* -0,53* -0,51 -0,94 -0,78 

ЦП -0,31* 0,25 0,12 0,37 0,33 0,36 

МДА -0,24 0,31* 0,21 0,31 0,39 0,41 

TGF-β2 0,52* -0,65* -0,77** -0,54 -0,81 -0,72 

Апо А1 0,56* -0,79* -0,64* -0,42 -0,94 -0,78 

Апо В -0,37 0,45* 0,27 0,21 0,42 0,52 

АпоВ/АпоА1 -0,44* 0,67* 0,74** 0,51 0,68 0,74 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками кореляцій у пацієнтів ІА 

підгрупи 

 ** - р ˂ 0,01 – різниця між показниками кореляцій у пацієнтів ІА підгрупи 

 

У осіб ІА підгрупи нами встановлено пряму кореляційну залежність 

середньої сили між рівнями СРП та ET-1(r=0,59), ЦП (r =0,36), МДА (r = 0,41), 

АпоВ (r = 0,52), АпоВ/АпоА1 (r = 0,74), а також ФГ з ЕТ-1 (r = 0,45), ЦП (r = 

0,33), МДА (r = 0,39), АпоВ (r = 0,42), СРП та АпоВ/АпоА1 (r = 0,68). У цих 

пацієнток встановлено зворотній достовірний кореляційний зв’язок середньої 

сили між рівнем СРП та eNOS -1 (r = -0,78), TGF-β2 (r = -0,72) та АпоА1(r = -

0,78). Підвищення рівня ФГ прямо корелювало з ET-1 (r = 0,45), ЦП (r = 0,36), 

МДА (r = 0,41), АпоВ (r = 0,52) та співвідношенням АпоВ/АпоА1 (r = 0,74) (табл. 

3.10). Тобто з підвищенням активності системного запалення  у жінок-курців з 

НС (ІА) реєструється погіршення стану ліпідного обміну та збільшується 

виразність ендотеліальної функції.  

Нами доведено існування множинного сильного кореляційного зв’язку 

рівнів TGF-β2, ЕТ-1 і тривалості куріння  у пацієнтів-курців  з НС (ІА) (R=0,60, 

при р=0,000003). Окремий вплив показника TGF-β2 становить -0,42 (зворотній 

середньої сили), ЕТ-1 = 0,294 (прямий середньої сили) при р=0,0177. Перевірка 

достовірності наших обрахунків за критерієм Фішера показала адекватність 
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даної моделі: у програмі F = 7,47, що істотно перевищує відповідне значення за  

таблицями Фішера (Fтабл=1,70) (рис. 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 –3D зображення мультифакторної кореляційної залежності впливу 

тривалості куріння (років) на показники TGF-β2 (мг/мл) та ЕТ-1 (нг/мл) у жінок 

(n=86) 

Отримані дані свідчать про те, що при збільшенні стажу куріння (років) – 

збільшується рівень  ЕТ-1 та знижується рівень TGF-β2. Мультифакторний 

аналіз дозволив встановити, що у жінок існує значний високий прогнозований 

ризик розвитку  НС  при значеннях тривалості куріння ˃ 12 років, ЕТ-1 >30 пг/мл 

та TGF-β2 <160 пг/мл, помірний ризик – при тривалості куріння <5 років, ЕТ-1 ˂ 

10 пг/мл, TGF-β2  > 200 пг/мл. 

Нами виявлено сильний прямий зв’язок між рівнем ІМТ (од.), TGF-β2 

(мг/мл) і СРП (мг/л) у жінок-курців, хворих на НС (ІА) (R=0,75, p=0,00002 при 

F=37,07, що є більше за його значеннями у таблиці Фішера (F=1,70).  Методом 

мультифакторного аналізу встановлено високий прогнозований ризик НС у 

жінок-курців при значеннях ІМТ ˃ 30 од., СРП ˃ 14 мг/л, TGF-β2 ˂ 145 пг/мл, 

помірний ризик – ІМТ ˃27 од., СРП ˃ 8 мг/л, TGF-β2 ˂ 165 пг/мл (рис. 3.11).    
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Рисунок 3.11 – 3D зображення мультифакторної кореляційної залежності рівнів 

ІМТ (од), TGF-β2 (мг/мл) та СРП (мг/л)  у жінок-курців з НС (ІА, n=86) 

Доведено сильний зв’язок між тривалістю куріння та рівнями СРП, ХС 

ЛПНГ й ХС ЛПВГ у жінок-курців, з НС (ІА) (R=0,934, p=0,00001 при F=186,818, 

що є істотно більше за значення в таблиці Фішера (F=1,70). Встановлено  

достовірний кореляційний вплив за окремими показниками, а саме СРП= 0,937, 

ХС ЛПНГ= 0,40,  ХС ЛПВГ = -0,40. 

На отриманому графіку (рис. 3.12), найвищі рівні варіабельності (C = 

σ/М*100%) мали: тривалість куріння – 86,52 % (М=5,07 при середньому 

квадратичному відхиленні σ = ±4,39) та СРП – 52,85 % (М=6,70 при σ = ±3,54), 

найнижчі – ХС ЛПНГ – 24,84 % (М=4,20 при σ = ±1,04) і ХС ЛПВГ – 15,98 % 

(М=0,86 при σ = ±0,14). Запропонована модель дозволяє проаналізувати 

динаміку змін показників ліпідного обміну  залежно від тривалості куріння. 

Зокрема, обрахунок варіабельності показника ХС ЛПНГ при використаній 

кореляційно-регресійній моделі становить = 3,1207+0,2127*Х, де Х – показник 

тривалості куріння (у роках). Отже, не зважаючи на високу варіабельність 

тривалості куріння, показники ХС ЛПВГ, ХС ЛПНГ мають незначну 
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варіабельність. Це свідчить про те, що після 5 років куріння показники ХС ЛПВГ 

та ХС ЛПНГ практично не змінюються, а отже їх патологічні зміни відбуваються 

у перші 5 років куріння. (рис. 3.12) 

 

ХС ЛПНГ = 86*2*normal(x; 4,1988; 1,0429)
ХС ЛПВГ = 86*2*normal(x; 0,8635; 0,138)

СРП = 86*2*normal(x; 6,6977; 3,5383)
Тривалість куріння (років) = 86*2*normal(x; 5,0698; 4,3866)
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Рисунок 3.12 – Вплив варіабельності показника тривалості куріння на основні 

показники ліпідного обміну та активності системного запалення  

у жінок-курців з НС (ІА) 

 Також, при середньому стажі куріння 8,1±0,92 років, теоретичне 

прогнозоване значення рівня ХС ЛПНГ буде становити = 4,0105+0,0277*7 = 

4,2044 ~ 4,2 ммоль/л. Отримані у дослідженні дані показали значення ХС 

ЛПНГ=4,38±0,16 в цій групі пацієнтів, що практично співпадає з прогнозованим 

(табл. 3.5). 

Використані прогностичні моделі дозволють передбачати зміни рівнів 

показників крові у жінок з НС, залежно від стажу куріння (рис. 3.13). 
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ХС ЛПНГ = 4,0105+0,0277*x
ХС ЛПВГ = 0,9607-0,0207*x

СРП = 6,2894+0,1092*x
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Рисунок 3.13 – Розсіювання декількох змінних факторів (ХС ЛПНГ, ХС ЛПВГ та 

СРП) проти показника тривалості куріння хворих на НС жінок-курців 

Нами встановлено, що зі збільшенням стажу куріння прогресує атерогенна 

ДЛП (рівні ХС ЛПНГ зростають, ХС ЛПВГ – знижуються) та підвищується 

активність системного запалення (зростають рівні СРП), що збільшує ризик 

розвитку НС. (рис. 3.13) 

 В підгрупі обстежуваних жінок-некурців з діагнозом НС (ІБ) нами також 

проведено аналіз кореляційних зв’язків із показниками, що відображають стан 

ліпідного, вуглеводного обміну, функції ендотелію, активності системного 

запалення та системи ПОЛ. Встановлено, що у підгрупі жінок-некурців з НС (ІБ)  

тенденції кореляційних зв’язків між аналізованими показниками були подібними 

до таких в підгрупі жінок-курців з НС (ІА). Проте, якщо в обстежуваних ІА 

підгрупи спостерігалися достовірні кореляційні зв’язки переважно високої та 

середньої  сили (табл. 3.10.), то у жінок ІБ підгрупи реєструвались кореляції у 

більшості випадків з низькою та середньою силою зв’язку, а в деяких випадках 

зв’язок був відсутній  або виявився протилежним (табл. 3.11).  
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Таблиця  3.11 -  Показники лінійної кореляції Пірсона між показниками 

вуглеводного обміну, ліпідного спектру, активності системного запалення і ПОЛ 

у жінок-некурців з НС (ІБ підгрупи, n=64) 

Показники ХСЛПВГ ХСЛПНГ ТГ HbA1c ФГ СРБ 

ET-1 -0,31* 0,41* -0,21* 0,31* 0,38* 0,45* 

eNOS 0,39* -0,53* -0,56* -0,40* 0,73* 0,61* 

ЦП -0,21 0,37* -0,17* 0,29 0,28 0,37* 

МДА -0,18 0,24 0,08 0,30 0,32* 0,31* 

TGF-β2 0,32* -0,55** -0,39* -0,41* -0,53* -0,55 

Апо А1 0,48* -0,58* -0,43* -0,31* -0,49* -0,61** 

Апо В -0,28 0,41* 0,31* 0,25* 0,45* 0,15 

АпоВ/АпоА1 -0,47* 0,59* 0,35* 0,46* 0,52* 0,42* 

Примітки: * - р ˂ 0,05 – різниця між показниками кореляцій у пацієнтів ІБ 

підгрупи 

 ** - р ˂ 0,01 – різниця між показниками кореляцій у пацієнтів ІБ підгрупи 

 

 У пацієнток ІБ підгрупи рівень ХС ЛПВГ достовірно прямо корелює з  

еNOS, TGF-β2 та Апо А1 (r = 0,39, 0,32 та 0,48, відповідно). Кореляція ХС ЛПВГ 

з показниками ПОЛ (ЦП та МДА) була недостовірною, натомість, виявлено 

зворотні кореляційні зв’язки малої та середньої сили з ЕТ-1 та співвідношенням 

АпоВ/АпоА1 (r = -0,31 та -0,47, відповідно). Рівень про-атерогенного ХС ЛПНГ, 

подібно до жінок ІА підгрупи, прямо корелював з ЕТ-1, ЦП, АпоВ та 

співвідношенням АпоВ/АпоА1 (r = 0,37, 0,41 та 0,59, відповідно), проте 

виразність кореляцій була нижча. Обернена кореляція ХС ЛПНГ відмічалась з 

еNOS, TGF-β2 та АпоА1 (r = -0,53, -0,55 та -0,58, відповідно). 

Гіпертригліцеридемія у жінок-некурців ІБ підгрупи супроводжувалась 

збільшенням таких проатерогенних показників, як АпоВ та співвідношення 

АпоВ/АпоА1 (r = 0,31 та 0,35, відповідно). На відміну від  підгрупи жінок-курців 

ІА, в підгрупі ІБ встановлено обернену кореляцію ТГ з ЕТ-1, ЦП, TGF-β2 та 

АпоА1 (r = -0,21, -0,17, -0,39, -0,43, відповідно) (табл. 3.11). 

 Рівні HbA1c помірно прямо корелювали з такими показниками, як ЕТ-1 (r 

= 0,31), ЦП (r = 0,29), МДА (r = 0,30), АпоВ (r = 0,25) та співвідношенням 
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АпоВ/АпоА1 (r = 0,46).  Водночас, встановлено обернений кореляційний зв’язок 

рівнів HbA1с та eNOS-1 (r = -0,40), TGF-β2 (r = -0,41) та АпоА1 (r = -0,31). 

Достовірної кореляції між HbA1с та показниками системи ПОЛ (ЦП та МДА) в 

підгрупі жінок - некурців з НС не виявлено (табл. 3.11).      

Резюме. Таким чином, нестабільна стенокардія у жінок-курців виникає у 

віці 51,47±2,34 роки, що на 8,1 років раніше, ніж у осіб некурців (59,57±3,48 

роки). Порівняно з пацієнтками-некурцями та здоровими з і без звички куріння, у 

них виявляється достовірно більша поширеність і важкість АГ (77,90±5,09 %), 

ЦД (34,88±1,25 %), атерогенної ДЛП (88,37±1,54 %) ожиріння (34,89±3,32 %) і 

спадкової схильності (46,51±5,19 %). Також у жінок-курців з НС реєструються 

вищі середні рівні АТ (САТ та ПАТ), ІМТ, співвідношення ОТ/ОС та ІВО, 

показників ПОЛ (МДА та ЦП) та маркерів системного запалення (СРП, ФГ). У 

переважної більшості з них (понад 80%) реєструється поєднання  3-4 ФР, у 

34,87±2,43 % - більше 5 ФР. 

У хворих на НС спостерігались тяжкі порушення ліпідного обміну 

атерогенного характеру, а саме підвищення рівня ЗХС, ХС ЛПНГ, 

співвідношення АпоВ/АпоА1, гіпертригліцеридемія та зниження вмісту ХС 

ЛПВГ, виразність яких прямо корелювала зі звичкою куріння. Виявлені зміни 

були набільш вираженими серед пацієнток-курців з НС, у яких реєструються 

достовірно найвищі середні рівні атерогенних фракцій ліпідів та найбільша 

поширеність атерогенних порушень ліпідного обміну, як у порівнянні зі 

здоровими жінками, так і з хворими на НС без звички куріння.  

Вища активність системного запалення, вільнорадикального окислення та 

найнижчий рівень ендотеліального захисту виявлялись в групах курців, 

порівняно з некурцями. 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. Відповідно, у цій же 

підгрупі 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, 
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враховуючи патогенний вплив куріння на практично всі основні ланки розвитку 

коронарного атеросклерозу та його дестабілізації.  

Відносний ризик розвитку НС у пацієнток зі звичкою куріння (ІА) 

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), 

активністю системного запалення (СРП  ˃ 3 мг/л,  OR=3,62, СІ=2,15-4,56), ПОЛ 

(МДА ˃0,45 нмоль/мг, OR=2,89, 1,55-3,91), (ЦРП  ˃ 380 мг/л.год,  OR=2,34, 

СІ=1,46-3,25) та зниженням рівня TGF-β2 (TGF-β2 <168 пг/мл, OR=4,13, СІ=2,78-

5,92). Ризик розвитку НС, пов’язані з переліченими показниками виявився у 1,5-

2 рази вищим у жінок зі звичкою куріння, порівняно з жінками, які ніколи не 

курили. 

При аналізі кореляційних зв’язків встановлено, що у пацієнток ІА підгрупи 

погіршення ліпідного обміну пов'язане з виразністю ендотеліальної дисфункції 

та зниженням рівня TGF-β2. Зокрема, у цій підгрупі хворих (ІА) рівень  ХС 

ЛПВГ достовірно прямо корелює із вмістом у крові eNOS, TGF-β2, Апо А1 (r = 

0,51, 0,52, 0,56 відповідно, р ˂ 0,05)  та обернено – ET-1, ЦП, МДА, АпоВ, 

співвідношенням АпоВ/АпоА1 (відповідно, r = -0,43, -0,31, - 0,24, -0,37, 0,44, р ˂ 

0,05), рівень ХС ЛПНГ прямо корелює з ET-1 (r = 0,57), ЦП (r =0,25), МДА (r = 

0,31), АпоВ (r =0,45), співвідношенням АпоВ/АпоА1 (r=0,67). Встановлено 

достовірні прямі кореляційні зв’язки високої і середньої сили між виразністю 

системного запалення, порушеннями ліпідтранспортної системи (збільшення 

співвідношення АпоВ/АпоА1), активністю ПОЛ і схильністю до вазоспазму (ЕТ-

1) у хворих на НС жінок-курців (ІА). Тобто зі збільшенням виразності 

системного запалення погіршувався стан ліпідного обміну та поглиблювалась 

дисфункція ендотелію. У підгрупі хворих на НС жінок-некурців кореляційні 

зв’язки між аналізованими показниками загалом були подібними, проте значно 

слабшими (середньої і слабкої сили), а в деяких випадках - навіть відсутніми.  

Доведено існування множинного сильного кореляційного зв’язку рівнів 

TGF-β2, ЕТ-1 і тривалості куріння  у пацієнтів-курців  з НС (ІА) (R=0,60, при 
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р=0,000003), а також між рівнем ІМТ, TGF-β2 (мг/мл) і СРП (мг/л) у жінок-

курців з НС (ІА) (R=0,75, p=0,00002). Зокрема, 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 помірний ризик – при 

тривалості куріння <5 років, ЕТ-1 ˂ 10 пг/мл, TGF-β2  > 200 пг/мл. та при 

значеннях ІМТ ˃ 30 од, СРП ˃ 14 мг/л та TGF-β2 ˂ 145 пг/мл, помірний ризик – 

ІМТ ˃27 од, СРП ˃ 8 мг/л та TGF-β2 ˂ 165 пг/мл. 

 

Результати власних досліджень розділу 3 викладені у статтях: [6, 97, 98, 

102, 256]. 

Результати власних досліджень розділу 3 апробовані на наукових форумах: 

[5, 99, 133].  
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ НЕСТАБІЛЬНОЇ 

СТЕНОКАРДІЇ У ЖІНОК-КУРЦІВ 

 В розділі представлено результати порівняльного аналізу особливостей 

клінічного перебігу НС у жінок, залежно від фактору куріння. 

Нами проведено аналіз поширеності супутньої патології та коморбідних 

станів за даними анамнезу у хворих з НС, залежно від фактору куріння. 

Перенесений у минулому ІМ і стенокардію достовірно частіше реєстрували 

серед курців (ІА) в порівнянні з некурцями (ІБ). Зокрема, ІМ в анамнезі 

реєстрували майже в кожної п’ятої пацієнтки ІА підгрупи, що майже вдвічі 

частіше, ніж серед жінок  ІБ підгрупи (19,78±4,18% (ІА) проти 10,94±2,68% (ІБ), 

р ˂ 0,05). Стабільну стенокардію мали 67,03±4,93% жінок зі звичкою куріння 

(ІА), що в 1,5 рази достовірно частіше, ніж серед жінок ІБ підгрупи 

(43,76±3,12%). Її тривалість до розвитку НС у ІА підгрупі становила 6,92±0,51 

років проти  4,63±0,27 років у ІБ підгрупі (р ˃ 0,05) (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 – Поширеність коморбідної патології та основних факторів ризику у  

жінок з НС в залежності від  звички куріння  

Показники  ІА підгрупа 

n=86 

ІБ підгрупа 

n=64 

ІМ в анамнезі, % 19,78±4,18* 10,94±2,68 

Стабільна стенокардія в 

анамнезі, % 

67,03±4,93* 43,76±3,12 

Стабільна стенокардія в 

анамнезі, років 

6,92±0,51 4,63±0,27 

АГ, % 77,90±5,09* 51,56±3,67 

АГ в анамнезі, років 17,95±0,82* 13,27±0,65 

Вік розвитку АГ, років 37,20±2,34* 48,03±3,67 

САТ, мм рт. ст. 147,23±2,34* 133,67±3,11 

ПАТ, мм рт. ст. 70,71±1,87* 61,00±2,11 

Ожиріння (ІМТ˃30 кг/ м2) , % 34,89±3,32* 21,88±2,54 

ЦД, % 34,88±1,25* 18,75±0,65 

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

та некурцями) 
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У жінок-курців з НС у 1,5 рази достовірно частіше в порівнянні з жінками-

некурцями діагностували  АГ (65,93±4,97% (ІА) проти 40,03±2,97 % (ІБ), р 

˂ 0,05).  Перебіг АГ у них також був достовірно тривалішим (відповідно, 

17,95±0,82 років (ІА) проти 13,27±0,65 років (ІБ),  р ˂ 0,05). АГ виникала на 10,8 

років достовірно раніше, тобто   у достовірно молодшому віці (37,20±2,34 (ІА) 

проти 48,03±3,67 (ІБ), р ˂ 0,05).  Крім того, в підгрупі пацієнток зі звичкою 

куріння  (ІА) відмічались вищі середні рівні САТ і ПАТ (відповідно, 147,23±2,34 

та 70,71±1,87 мм рт.ст. (ІА) проти 133,67±3,11 та 61,00±2,11мм рт.ст. (ІБ), р ˂ 

0,05) (табл. 4.1).   

У жінок-курців з НС (ІА) достовірно вдвічі частіше, ніж у жінок-некурців 

(ІБ) виявляли супутній ЦД (34,88±1,25% (ІА) проти 18,75±0,65 (ІБ), р ˂ 0,05). 

Поширеність ожиріння (ІМТ˃30 кг/м2) також була більшою в ІА підгрупі. Його 

реєстрували у 34,89±3,32% осіб-курців (ІА), тобто  в 1,5 рази частіше, порівняно 

з жінками ІБ підгрупи (21,88±2,54%).  

Таким чином, проведене нами дослідження засвідчило істотно гірший 

профіль коморбідної патології, а також важчий перебіг НС у жінок-курців, 

порівняно з тими, хто ніколи не курив, хоча жінки-курці виявились достовірно 

(на 8,1 роки) молодшими. 

Аналіз клінічних проявів НС в період її маніфестації засвідчив, що майже  

у половини жінок-курців з НС (43,02±2,98%) спостерігався атиповий больовий 

синдром у вигляді відчуття нудоти, задишки, тривоги, слабкості, тяжкості у лівій 

руці. На відміну від цього, серед жінок, які ніколи на курили (ІБ), такі симптоми 

виникали достовірно в 1,5 рази рідше (29,69±1,77%), хоча їх частка також 

виявилась досить вагомою в цій підгрупі (табл. 4.2), що загалом характерно для 

осіб жіночої статі [25]. Відповідно, кожна третя пацієнтка зі звичкою куріння 

(34,92±3,32%, ІА) була госпіталізована у спеціалізоване відділення через ≥24 

годин після виникнення перших проявів НС, що втричі достовірно частіше, ніж 

серед осіб ІБ підгрупи (11,78±2,54%).  При цьому середній час з моменту 

початку симптомів до госпіталізації серед обстежених пацієнток становив, 

відповідно, 26,76±8,23 год (ІА) проти 15,36±6,78 год (ІБ), р ˂ 0,05 (рис. 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Поширеність основних ускладнень у пацієнтів з НС в 

залежності від статі та звички куріння, % 

Аналіз особливостей госпітального періоду перебігу НС засвідчив також 

більшу загальну частоту ускладнень серед жінок-курців (ІА). Зокрема, порівняно 

з жінками ІБ підгрупи, серед них достовірно частіше спостерігались ознаки 

лівошлуночкової недостатності (Killip I-II) (відповідно,  у 36,05±4,12% (ІА) 

проти 21,88±3,91% (ІБ), р˂0,05), виникали рецидиви больової і безбольової 

ішемії (33,72±2,45% (ІА) проти 23,44±3,08% (ІБ), р˂0,05), порушення ритму і 

провідності (68,13±4,88% (ІА) проти 25,86±5,75% (ІБ),  р˂0,05) (табл.4.2). Серед 

жінок-курців (ІА) екстрасистолія (передсердна, шлуночкова) реєструвалась у 

32,83±5,01% випадків, фібриляція передсердь – у 13,19±3,55%,  надшлуночкова 

тахікардія – у 5,49±2,39 %,  шлуночкова тахікардія -  у 2,33±1,15%,  що 

достовірно частіше, ніж в підгрупі порівняння (ІБ), в якій перелічені порушення 

ритму і провідності виникали, відповідно у 12,07±4,28 %, 8,62±3,69 %, 

1,72±1,71% та 0,00% випадків (р ˂ 0,05). Частка осіб з порушеннями провідності 

(aV-блокади) також виявилась у 4,1 рази вищою серед пацієнток-курців, 

порівняно з жінками без звички куріння: 14,29±3,67% (ІА) проти 3,45±2,40% (ІБ), 

р ˂ 0,05  (табл. 4.2).   
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Таблиця 4.2 – Основні показники та частота характеристик клінічного перебігу 

НС у  жінок в залежності від  звички куріння 

Показники ІА підгрупа 

n=86 

ІБ підгрупа 

n=64 

Атиповий больовий синдром, % 43,02±2,98* 19,69±1,77 

Госпіталізація ˃ 24 год, % 34,92±3,32* 11,78±2,54 

Госпіталізація від початку симптомів, год 26,76±8,23* 15,36±6,78 

Killip I-II, % 36,05±4,12* 21,88±3,91 

Рецидиви больового синдрому, % 33,72±2,45* 23,44±3,08 

Порушення ритму і провідності загалом, % 68,13±4,88* 25,86±5,75 

Фібриляція передсердь, % 13,19±3,55* 8,62±3,69 

Екстрасистолія, % 32,83±5,01* 12,07±4,28 

Надшлуночкова тахікардія, % 5,49±2,39* 1,72±1,71 

Шлуночкова тахікардія, % 2,33±1,15* 0,00 

Порушення провідності, % 14,29±3,67* 3,45±2,40 

GRACE, бали 76,13±3,58* 64,14±2,31 

GRACE ˃ 140 балів (ризик високий), % 3,49±0,98* 

 

0,00 

GRACE ˃ 110-139 балів (ризик середній) , % 17,44±5,86* 

 

9,38±4,75 

GRACE <109 балів (ризик низький) , % 79,07±6,14* 90,63±7,36 

 Розрахунковий ризик річної смертності, % 1,45±0,24 0,90±0,28 

Розрахунковий ризик смертності за 3 роки, % 3,16±0,28* 2,35±0,29 

Виконано коронарографій, %  36,05±2,37* 43,75±4,08 

Виконано ендоваскулярних втручань,% 27,91±3,84* 18,75±3,52 

Середня тривалість госпіталізації, дні 11,12±0,72* 9,58±0,53 

Збільшення термінів госпіталізації ˃12 діб,% 34,92±3,32* 21,78±2,54 

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

та некурцями) 

 Нами також проведено порівняльне оцінювання клінічного статусу 

обстежуваних за шкалою GRACE,  розраховано ризик летальності та смертності 

у порівнюваних підгрупах на момент госпіталізації з приводу НС. Середні 

значення індексу GRACE були достовірно вищими у підгрупі жінок-курців з НС 

(76,13±3,58 балів (ІА) проти 64,14±2,31 балів (ІБ), p<0,05) (табл.4.2). У ІА  

підгрупі високий ризик за шкалою GRACE реєструвався у 3,49±0,93% осіб, 



 

103 

середній – у 17,44±5,86 %, тобто у достовірно  більшої частки серед жінок-

курців, ніж у жінок, які не курили (ІБ) – відповідно, 0,00% і 9,38±7,36% 

(табл.4.2). 

 Враховуючи часто запізнілу госпіталізацію та більшу частоту ускладнень, 

жінки-курці з НС (ІА) мали достовірно на 1,5 дні більшу середню тривалість 

перебування на стаціонарному лікуванні, ніж жінки з НС, без звички куріння 

(11,12±0,72 днів (ІА) проти 9,58±0,53 днів (ІБ), р ˂ 0,05).   

Нами проведено аналіз ризику розвитку ускладненого несприятливого 

перебігу НС у жінок, залежно від звички куріння. Встановлено, що куріння 

підвищує ризик ускладнень у жінок у 8,2 разів (OR=8,17, CI=7,18-9,21). У цій 

підгрупі пацієнток ризик всіх вище перелічених ускладнень НС збільшувався у 

2,2-3,1 рази за наявності АГ (OR=3,08, CI=1,92-4,15), ЦД – в 2,2 рази (OR=2,23, 

CI=1,19-3,31),  ожиріння у 2,7 рази (OR=2,68, CI=1,57-3,82).  Збільшення HbA1c 

˃ 6,1 ммоль/л підвищувало їх ризик у ІА підгрупі в 2,7 рази (OR = 2,65; СІ = 1,45-

3,95) і значно менше (в 1,3 рази) – у ІБ підгрупі (OR = 1,28; СІ = 0,64-1,68). У 

жінок-некурців (ІБ) наявність ожиріння в 1,7-2,1 рази збільшувала ризик 

виникнення рецидивів ішемії міокарда (OR=2,13, CI=1,12-3,27) та порушень 

ритму й провідності (OR = 1,69; СІ = 0,81-2,59).  Ризик розвитку вище 

перелічених ускладнень у жінок-курців (ІА) перевищував такий  в підгрупі 

порівняння (ІБ підгрупа) в середньому у 1,5-2,2 рази (табл. 4.3).     

Перевищення припустимих значень рівня ЗХС > 4 ммоль/л  у 10,2 разів 

(OR = 10,23, СІ = 6,18-15,32) збільшувало ризик ускладненого перебігу у ІА 

підгрупі, тобто у 2 рази більше, ніж у ІБ підгрупі (OR = 5,51, СІ = 3,43-8,62). 

Підвищення рівня ХС ЛПНГ  > 1,8 ммоль/л збільшувало цей ризик в ІА підгрупі 

у понад 9 разів  (OR = 9,32, СІ = 6,13-12,56), тоді як в ІБ підгрупі - лише в 3,5 

рази  (OR = 3,56, СІ = 2,12-4,91). 

Збільшення співвідношення АпоВ/АпоА1 > 0,85 сприяло зростанню 

ризику ускладнень НС в 4,2 рази у ІА підгрупі (OR = 4,18, СІ = 3,15-5,22), тобто 

в 2,7 рази більше, ніж у жінок ІБ підгрупи (OR = 1,51, СІ = 0,51-2,54). Зниження 

рівнів ХС ЛПВГ  < 1,2 ммоль/л у жінок з НС призводило до збільшення ризику 

ускладнень в 4,9 разів у курців (ІА) (OR = 4,85, СІ = 3,67-5,95), в той час як у 
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жінок-некурців (ІБ) – лише у 2,3 рази (OR = 2,34, СІ = 1,34-3,35). Підвищення 

рівня АпоВ та відповідне зниження рівня АпоА1 – сильний прогностичний 

маркер прогресування атеросклерозу при ІХС та ризику розвитку ІМ. Вважають, 

що він більш прогностично значимий ніж гіперхолестеринемія  [4].   

Таблиця 4.3 – Співвідношення ризиків несприятливого перебігу НС у 

жінок з НС залежно від звички куріння 

Показники ІА підгрупа  

n=86 

ІБ підгрупа  

n=64 

OR  95 % CI OR  95 % CI 

Куріння 8,17 7,18-9,16 - - 

АГ 3,08 1,92-4,15 1,40 0,75-2,08 

ЦД 2,23 1,19-3,31 1,56 0,85-2,26 

Ожиріння (ІМТ˃30 кг/ м2) 2,68 1,57-3,82 2,05 1,17-2,88 

ОТ/ОС ˃0,85 од 2,56 1,56-3,58 1,53 0,51-2,61 

ЗХС > 4 ммоль/л 10,23 6,18-15,32 5,51 3,43-8,62 

ХС ЛПВГ  < 1,2 ммоль/л 4,85 3,67-5,95 2,34 1,34-3,35 

ХС ЛПНГ  >1,8 ммоль/л 9,32 6,13-12,56 3,56 2,12-4,91 

ТГ >1,7 ммоль/л 2,81 1,73-3,81 1,40 0,38-2,41 

АпоВ/АпоА1 >0,85 4,18 3,15-5,22 1,51 0,51-2,54 

HbA1c ˃ 6,1 ммоль/л 2,65 1,45-3,95 1,28 0,64-1,68 

СРП  ˃ 5 мг/л 3,52 2,16-4,86 1,78 1,15-2,79 

ФГ  ˃ 4 г/л 2,58 1,56-4,49 1,09 0,58-1,92 

TGF-β2 <168 пг/мл 5,13 2,78-6,52 2,34 1,32-3,56 

МДА ˃0,45 нмоль/мг 2,69 1,55-3,81 0,42 0,18-1,12 

ЦП  ˃ 380 мг/л.год 2,74 1,60-3,95 1,31 0,71-1,62 

еNOS ˂ 180 пг/мл 4,42 2,16-5,58 1,83 0,98-2,64 

EТ-1 ˃4,4 пг/мл 6,04 3,87-6,81 2,82 1,58-3,52 

 

Аналізуючи показники ендотеліальної дисфункції серед обстежуваних 

двох підгруп, нами було встановлено, що зі зниженням активності експресії 

еNOS ˂ 180 пг/мл у жінок ІА підгрупи ризик ускладнень зростає в  4,4 рази (OR 

= 4,42, СІ = 2,16-5,58), тобто в 2,4 рази більше, ніж у жінок ІБ підгрупи (OR = 
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1,83, СІ = 0,98-2,64). Підвищення рівня EТ-1 понад референтні значення 

збільшувало ризик ускладненого перебігу НС у хворих жінок ІА підгрупи в 6 

разів (OR = 6,04, СІ = 3,87-6,81), в той час як у жінок  ІБ підгрупи -  лише у 2,8 

разів  (OR = 2,82, СІ = 1,58-3,52). Також було з’ясовано, що зниження значень 

TGF-β2 < 168 пг/мл збільшувало ризики несприятливого перебігу НС у ІА 

підгрупі в 5,1 рази (OR = 5,13, СІ = 2,78-6,52), що в 2,2 рази більше, ніж у ІБ 

підгрупі (OR = 2,34, СІ = 1,32-3,56).  

За нашими даними підвищення основного показника системного запалення  

СРП вище референтних значень збільшувало ризик всіх ускладнень у жінок-

курців з НС – в 3,5 рази (ІА) (OR = 3,52, СІ = 2,16-4,86), а у жінок з НС, що не 

курили – в 1,8 рази (ІБ) (OR = 1,78, СІ = 1,15-2,79). Зростання рівнів ФГ в 

підгрупі жінок-некурців практично не впливало на ризик ускладнень (OR = 1,09, 

СІ = 0,58-1,92 (ІБ)). Водночас, його підвищення в підгрупі жінок-курців з НС 

збільшувало ризик ускладненого перебігу в 2,6 рази (OR = 2,58, СІ = 1,56-4,49 

(табл. 4.3). 

При детальнішому аналізі ризику виникнення аритмій в залежності від 

окремих факторів було встановлено, що куріння у жінок з НС збільшує ризик 

виникнення аритмій у жінок в 6,5 разів (OR = 6,47, СІ = 5,18-7,81). За наявності 

АГ та ЦД в ІА підгрупі ризик виникнення аритмій зростав в 2 – 2,2 рази 

(відповідно, OR = 2,19, СІ = 1,42-2,85 та  OR = 2,03, СІ  = 1,25-2,78 (ІА)), що в 

середньому в 1,3 – 1,8 разів більше, ніж у жінок-некурців ІБ підгрупи 

(відповідно, OR = 1,22, СІ = 0,65-1,98 та  OR = 1,48, СІ  = 0,77-2,04 (ІА)) (табл. 

4.4).  

Проатерогенні зміни в ліпідному спектрі крові у вигляді перевищення 

цільових значень ЗХС, ХС ЛПНГ, ТГ збільшували ризик розвитку аритмій в 2,2 – 

5,6 разів в підгрупі жінок-курців (ІА) та в 1,5 – 3,6 разів в підгрупі жінок, які не 

курили (ІБ) (табл.4.4). Зокрема зниження ХС ЛПВГ  < 1,2 ммоль/л збільшувало 

такий ризик у 4,5 рази у жінок ІА підгрупи (OR = 4,53, СІ = 3,17-5,99), що в 2,3 

рази більше, ніж у жінок ІБ підгрупи (OR = 2,06, СІ = 1,41-2,85) (табл. 4.4).  
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Таблиця 4.4 – Співвідношення ризиків виникнення аритмій у двох підгрупах 

пацієнток з НС (ІА та ІБ), залежно від окремих факторів ризику і звички куріння 

 Фактори ризику ІА підгрупа  

n=86 

ІБ підгрупа  

n=64 

OR 95% CI OR 95% CI 

Куріння 6,47 5,18-7,81 - - 

АГ 2,19 1,42-2,85 1,22 0,65-1,98 

ЦД 2,03 1,25-2,78 1,48 0,77-2,04 

ІМТ˃30 кг/ м2 2,98 1,55-4,08 1,52 0,83-2,56 

ОТ/ОС ˃0,85 од 2,49 1,51-3,58 1,39 0,65-2,48 

ЗХС > 4 ммоль/л 5,04 3,98-6,12 3,56 2,47-4,69 

ХС ЛПВГ  < 1,2 ммоль/л 4,53 3,17-5,99 2,06 1,41-2,85 

ХС ЛПНГ  >1,8 ммоль/л 3,95 6,13-12,56 1,86 1,12-2,74 

ТГ >1,7 ммоль/л 2,21 1,53-3,04 1,52 0,68-2,48 

АпоВ/АпоА1 >0,85 5,61 4,19-7,12 3,21 2,72-3,94 

HbA1c ˃ 6,1 ммоль/л 2,14 1,08-3,24 1,47 0,71-2,39 

СРП  ˃ 5 мг/л 3,07 2,16-4,19 1,54 0,86-2,21 

ФГ  ˃ 4 г/л 2,78 1,67-3,89 1,79 0,91-2,54 

TGF-β2 <168 пг/мл 5,03 3,56-6,61 2,54 1,42-3,67 

МДА ˃0,45 нмоль/мг 1,09 0,35-1,41 0,42 0,18-1,12 

ЦП  ˃ 380 мг/л.год 1,14 0,62-1,71 0,92 0,45-1,57 

еNOS ˂ 180 пг/мл 3,97 2,75-5,28 2,08 0,98-3,14 

EТ-1 ˃4,4 пг/мл 4,68 3,47-5,91 2,87 1,46-4,32 

 

Водночас, зниження рівнів TGF-β2 < 168 пг/мл та еNOS ˂ 180 пг/мл  в 

пацієнток ІА підгрупи збільшувало ризик порушення ритму і провідності в 5 та 4 

рази, відповідно (OR = 5,03, СІ = 3,56-6,61 та OR = 3,97, СІ = 2,75-5,28),  у жінок 

ІБ підгрупи – у 2,5 та 2 рази (табл. 4.4).  Натомість зростання ЕТ-1 ˃4,4 пг/мл 

збільшувало даний ризик в 4,7 разів (OR = 4,68, СІ = 3,47-5,91) у ІА підгрупі, що 

в 1,6 разів більше, ніж у ІБ підгрупі (OR = 2,87, СІ = 1,46-4,32).  

          Фактор куріння у 1,5-2 рази збільшує ризик розвитку атипового больового 

синдрому (OR = 1,98, СІ = 0,85-3,14) та, відповідно, пізньої госпіталізації (≥24 

год) жінок з НС (OR = 1,53, СІ = 0,76-2,47) (табл. 4.5).  
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Таблиця 4.5 –  Співвідношення ризиків розвитку атипового больового синдрому 

при  НС у двох підгрупах жінок (ІА та ІБ), залежно від окремих факторів ризику 

і звички куріння 

 Фактори ризику ІА підгрупа  

n=86 

ІБ підгрупа  

n=64 

OR 95% CI OR 95% CI 

Куріння 4,09 2,78-6,25 - - 

ІМТ˃30 кг/ м2 1,98 0,85-3,14 0,83 0,17-1,64 

ОТ/ОС ˃0,85 од 1,53 0,76-2,47 0,96 0,51-1,62 

ЗХС > 4 ммоль/л 5,44 3,18-7,31 2,48 1,43-3,52 

ХС ЛПВГ  < 1,2 ммоль/л 3,05 1,87-4,55 1,33 0,67-1,97 

ХС ЛПНГ  >1,8 ммоль/л 5,32 3,13-7,56 2,56 1,42-3,82 

ТГ >1,7 ммоль/л 1,81 0,93-3,35 0,58 0,28-1,08 

АпоВ/АпоА1 >0,85 2,08 1,15-3,12 0,41 0,15-0,94 

HbA1c ˃ 6,1 ммоль/л 1,54 0,85-3,95 1,19 0,64-1,69 

СРП  ˃ 5 мг/л 2,18 1,18-3,21 1,48 0,75-2,09 

ФГ ˃ 4 г/л 1,59 0,96-2,78 0,59 0,18-1,02 

TGF-β2 <168 пг/мл 4,03 2,58-6,34 2,04 1,23-3,46 

МДА ˃0,45 нмоль/мг 2,19 1,35-2,99 0,26 0,13-0,67 

ЦП  ˃ 380 мг/л.год 2,34 1,57-3,06 0,32 0,11-0,62 

еNOS ˂ 180 пг/мл 3,06 1,96-4,68 1,33 0,59-2,43 

EТ-1 ˃4,4 пг/мл 4,21 3,28-6,11 1,97 1,38-3,14 

 

 Виявилося, що наявність звички куріння в підгрупі жінок-курців з 

діагнозом НС (ІА) збільшувало ризик атипового больового синдрому більш ніж в 

4 рази (OR = 4,09, СІ = 2,78-6,25) (табл. 4.5).  

Істотна залежність вищезгаданого ризику спостерігалась в обох підгрупах 

при змінах ліпідного спектру крові. Зокрема, при зростанні ЗХС > 4 ммоль/л 

ризик виникнення атипового болю в період маніфестації ГКС в підгрупі жінок-

курців збільшувався в 5,4 рази (OR = 5,44, СІ = 3,18-7,31), що в 2,2 рази більше, 

ніж у жінок-некурців (OR = 2,48, СІ = 1,43-3,52). Практично аналогічна 

тенденція спостерігалась при зростанні проатерогенного ХС ЛПНГ вище 

цільових значень: OR = 5,32, СІ = 3,13-7,56 (ІА) та OR = 2,56, СІ = 1,42-3,82 (ІБ). 
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В той же час, при зниженні ХС ЛПВГ  < 1,2 ммоль/л даний ризик збільшувався  в 

3 рази в підгрупі ІА (OR = 3,05, СІ = 1,87-4,55), що в 2,3 рази більш виразно, ніж 

в підгрупі ІБ (OR = 1,33, СІ = 0,67-1,97). Гіпертригліцеридемія (ТГ >1,7 ммоль/л) 

та збільшенні співвідношення АпоВ/АпоА1 (> 0,85 од.) призводило до 

збільшення ризику атипового болю в 1,8 – 2 рази у ІА підгрупі (OR = 1,81±0,12; 

СІ = 0,93-3,35 та OR = 2,08±0,31; СІ = 1,15-3,12), чого не спостерігалося в 

підгрупі ІБ. Перевищення співвідношення ОТ/ОС ˃ 0,85 од збільшувало ризик 

атипового болю в 1,5 рази в ІА підгрупі (OR = 1,53, СІ = 0,76-2,47) та не мало 

жодного впливу в ІБ підгрупі (OR = 0,96, СІ = 0,51-1,62) (табл. 4.5). 

Перевищення показників запалення (СРП та ФГ) вище референтних 

значень серед жінок-курців (ІА) в 1,5-2,7 рази більше підвищувало ризики 

розвитку атипового больового синдрому, ніж у жінок ІБ підгрупи. У пацієнток 

ІА підгрупи при зниженні рівнів TGF-β2 та еNOS нижче референтних значень 

ризик розвитку атипового больового синдрому збільшувався в 4,0 (OR = 4,03, СІ 

= 2,58-6,34)  та 3,0 (OR = 3,06, СІ = 1,96-4,68) рази відповідно, тобто в 2 - 2,3 рази 

більш інтенсивно, ніж в ІБ підгрупі в 2 - 2,3 рази. Натомість, при підвищенні 

рівнів EТ-1 ˃ 4,4 пг/мл шанси атипового болю збільшувалися в 4,2 рази у 

підгрупі ІА (OR = 4,21, СІ = 3,28-6,11) та лише в 2 рази у ІБ підгрупі (OR = 1,97, 

СІ = 1,38-3,14) (табл. 4.5).  

Аналіз окремих факторів ризику та часу з моменту початку симптомів до 

госпіталізації показав, що наявність фактору куріння у жінок з НС в 5 разів  

збільшувала ризик пізньої (> 24 год) госпіталізації (OR = 5,08, СІ = 3,78-6,76). 

Такі метаболічні порушення, як ожиріння та збільшення співвідношення ОТ/ОС 

˃0,85од у жінок-курців (ІА) асоціювались зі зростанням цього ризику відповідно 

у 3 та 2 рази. Водночас, наявність цих факторів ризику у жінок, які не курили (ІБ 

підгрупи), збільшували ризик пізньої госпіталізації лише у 1,4-1,5 рази (табл.4.6). 

Підвищений рівень ЗХС, ХС ЛПНГ, ТГ та співвідношення АпоВ/АпоА1 

підвищувало ризик пізньої госпіталізації у 2,3 – 4,4 рази у обстежуваних ІА 

підгрупи та слабше (1,3 – 2,0 рази ) у жінок ІБ підгрупи. В той час як зниження 

ХС ЛПВГ, TGF-β2, еNOS нижче референтних значень збільшувало даний ризик 

у жінок-курців (ІА)  в 3 – 4,5 рази, у жінок-некурців (ІБ) – в 1,6 – 2,7 рази 



 

109 

(табл.4.6). З інших факторів ризику не менш значущий вплив проявлявся при 

підвищенні вище референтних значень рівнів HbA1c, СРП, ФГ, МДА, ЦП та ЕТ-

1, що сприяло збільшенню ризику пізньої госпіталізації у ІА підгрупі в 1,4 – 3,0 

рази, у ІБ підгрупі –  в 1,3 –2,3 рази (табл. 4.6).   

Таблиця 4.6 – Співвідношення ризику пізньої госпіталізації при НС у жінок (ІА 

та ІБ), залежно від окремих факторів ризику і звички куріння 

 Фактори ризику ІА підгрупа  

n=86 

ІБ підгрупа  

n=64 

OR 95% CI OR 95% CI 

Куріння 5,08 3,78-6,76 - - 

ІМТ˃30 кг/ м2 2,98 1,87-3,96 1,54 0,38-2,44 

ОТ/ОС ˃0,85 од 1,97 0,96-2,97 1,38 0,51-2,03 

ЗХС > 4 ммоль/л 4,40 3,08-6,12 1,99 1,23-2,81 

ХС ЛПВГ  < 1,2 ммоль/л 2,95 1,78-4,35 1,62 0,88-2,49 

ХС ЛПНГ  >1,8 ммоль/л 4,02 2,93-5,08 1,96 1,02-2,98 

ТГ >1,7 ммоль/л 2,29 1,03-3,59 1,52 0,48-2,56 

АпоВ/АпоА1 >0,85 2,59 1,35-3,92 1,31 0,64-2,07 

HbA1c ˃ 6,1 ммоль/л 2,96 1,85-4,21 1,69 0,64-2,75 

СРП  ˃ 5 мг/л 2,48 1,28-3,72 1,29 0,65-2,11 

ФГ  ˃ 4 г/л 3,03 1,96-4,09 1,59 0,48-2,71 

TGF-β2 <168 пг/мл 4,49 2,38-6,73 2,73 1,35-4,07 

МДА ˃0,45 нмоль/мг 1,55 0,51-2,59 0,66 0,23-1,08 

ЦП  ˃ 380 мг/л.год 1,43 0,41-2,46 0,82 0,21-1,44 

еNOS ˂ 180 пг/мл 3,47 1,86-4,97 2,03 0,92-3,14 

EТ-1 ˃4,4 пг/мл 3,95 2,88-5,14 2,28 1,19-3,46 

 

В обстежуваних підгрупах хворих на НС жінок було також проведено 

аналіз кореляційних зв’язків з основними показниками, що характеризують 

перебіг НС. Нами встановлено достовірні прямі кореляційні зв’язки тривалого 

куріння  (ІА підгрупа) з розвитком атипової симптоматики при маніфестації НС 

(r=0,62), ризиком порушень ритму та провідності (r=0,78), рецидивів ішемії 

міокарда (r=0,49), середньою тривалістю госпіталізації (r=0,51), загальною 
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сумою балів за шкалою GRACE (r=0,67), рівнем ЗХС (r=0,31), ХС ЛПНГ (r=0,39), 

індексом АпоВ/АпоА1 (r=0,58), ТГ (r=0,21), HbA1c (r=0,32), СРП (r=0,48), ЦП 

(r=0,41),  ЕТ-1 (r=0,42). У цих же жінок фактор ожиріння виявляв прямий 

кореляційний зв’язок високої сили з атиповим больовим синдромом (r=0,65). В 

обох підгрупах хворих виявлено прямий кореляційний зв’язок середньої сили 

між АГ та порушеннями ритму та провідності, пізньою госпіталізацією (˃24 год) 

і тривалістю госпіталізації (табл. 4.7).   

Таблиця 4.7  – Кореляційні зв’язки між факторами ризику та показниками 

перебігу НС у жінок в залежності від звички куріння 

Показники 

клінічного 

перебігу 

ІА підгрупа  

n=86 

ІБ підгрупа  

n=64 

Куріння АГ ЦД Ожиріння АГ ЦД Ожиріння 

Атиповий біль 0,62* 0,23 0,12 0,65* 0,23 -0,14 0,21 

Рецидиви болю 0,49 0,18 -0,07 0,32 -0,08 0,17 0,29 

Порушення 

ритму та 

провідності 

0,78* 0,39* 0,23 0,26 0,41 -0,12 0,17 

Госпіталізація 

≥24 год 

0,14 0,37* -0,11 -0,14 0,36 0,22 -0,18 

Тривалість 

госпіталізації 

0,51 0,34* 0,27 0,18 0,32 -0,08 0,15 

GRACE, бали 0,67 0,21 0,15 0,25 0,06 -0,11 0,09 

ЗХС 0,31 0,41* -0,21 0,31* 0,38 0,45 -0,31 

ХС ЛПВГ -0,41* -0,24 -0,39 -0,36* 0,41 -0,32 -0,11 

ХС ЛПНГ   0,39 0,53* 0,56* 0,40* 0,43 0,61 0,39 

ТГ 0,21 0,37* -0,17* 0,29 0,28 0,37 -0,21 

АпоВ/АпоА1  0,58* 0,24 0,08 0,30 0,32 0,31 -0,18 

HbA1c  0,32 0,55* 0,69* -0,41* -0,53 -0,07 0,32 

СРП   0,48* 0,58* 0,43* 0,21 -0,49 0,31 0,48 

ФГ 0,28 0,41* 0,31* 0,25* 0,45 0,15 -0,28 

TGF-β2 -0,47* -

0,59* 

-0,35* -0,46* -0,23 0,42 0,08 

МДА  -0,31 0,41* -0,21* 0,31* 0,38 0,45 -0,31 

ЦП  0,41 -0,24 -0,12 -0,36 0,41 -0,32 0,41 

еNOS  -0,33 0,06 -0,17 -0,29 0,28 0,07 -0,21 

EТ-1 0,42* -0,11 0,08 0,30 0,32 0,31 -0,18 

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

та некурцями) 
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У жінок-курців (ІА) наявність АГ достовірно прямо корелює з 

проатерогенними змінами ліпідного профілю (r=0,53), показниками системного 

запалення (СРП (r=0,43), ФГ (r=0,41) та ПОЛ (МДА (r=0,41)). Встановлено 

достовірний обернений кореляційний зв'язок рівня TGF-β2 зі статусом курця (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 нами виявлено не було. 

Резюме. Проведене нами дослідження засвідчило істотно гірший профіль 

коморбідної патології, а також важчий перебіг НС у жінок-курців, порівняно з 

тими, хто ніколи не курив, хоча жінки-курці виявились достовірно (на 8,1 роки) 

молодшими. У майже половини госпіталізованих з приводу НС жінок-курців 

спостерігалась нетипова для ГКС симптоматика, що призводить до запізнілої 

госпіталізації (˃24 год) кожної третьої з них. Це виявляється втричі частіше, ніж 

в групі пацієнток-некурців. Порівняно з жінками, які не курять (ІБ), перебіг НС у 

жінок-курців (ІА) характеризується достовірно частішим (у 2,5 рази) 

виникненням порушень ритму і провідності (особливо екстрасистолій та 

фібриляцій передсердь), в 1,5 рази – епізодів лівошлуночкової недостатності та 

рецидивів ішемії міокарда, що призводило до більш тривалого терміну 

перебування в стаціонарі (в середньому на 1,5 доби).  

Куріння збільшує ризик ускладненого перебігу НС у жінок у 8,2 разів, 

атипового больового синдрому - у 4,1 рази, пізньої (˃24 год.) госпіталізації – в 

5,1 разів, аритмій – в 6,5 разів. Наявність ДЛП (збільшення ЗХС, ХС ЛПНГ, 

співвідношення АпоВ/АпоА1, зниження ХС ЛПВГ і АпоА1) 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) перевищує такий в  підгрупі жінок, які не курили (ІБ), у 1,5-2,2 рази.  

У жінок-курців з НС встановлено достовірні прямі кореляційні зв’язки 

куріння з розвитком атипової симптоматики при маніфестації НС (r=0,62), 

порушень ритму та провідності (r=0,78), рецидивів ішемії міокарда (r=0,49), 

середньою тривалістю госпіталізації (r=0,51), загальною сумою балів за шкалою 

GRACE (r=0,67),  ХС ЛПНГ (r=0,39), індексом АпоВ/АпоА1 (r=0,58), СРП 

(r=0,48) та ЕТ-1. В обох підгрупах хворих виявлено прямий кореляційний зв’язок 
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середньої сили між АГ та порушеннями ритму та провідності, пізньою 

госпіталізацією (˃24 год) і тривалістю госпіталізації. Водночас,  встановлено 

достовірно 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 нами виявлено не було. 

Результати власних досліджень розділу 4 викладені у статтях: [36, 72, 100, 

102, 146, 259].  

Результати власних досліджень розділу 4 апробовані на наукових форумах: 

[5, 35, 71, 104, 257].  
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РОЗДІЛ 5 

СТАН КОРОНАРНОГО КРОВООБІГУ У ПАЦІЄНТОК З 

НЕСТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ ЖІНОК, ЗАЛЕЖНО ВІД ФАКТОРУ 

КУРІННЯ 

Нами проаналізовано результати КАГ 59 пацієнток з НС, включених у 

дослідження: 31 пацієнтки ІА підгрупи (36,05 %) та 28 жінок з НС ІБ підгрупи 

(43,75 %). 

Виявлено тип та поширеність основних типів  коронарного кровообігу у 

жінок з НС, залежно від звички куріння. В підгрупі жінок-курців (ІА) частки 

обстежених зі збалансованим, лівим та правим типом кровообігу були приблизно 

однаковими (відповідно, 35,48±2,11%; 32,26±3,08 %;  32,26±2,34 %) (рис. 5.1, 

табл. 5.1). 

 

ІА підгрупа      ІБ підгрупа 

 

Рисунок 5.1 – Структура типів коронарного кровотоку у включених в 

дослідження жінок з НС (%) 



 

114 

У понад половини жінок-некурців з НС (ІБ) реєструвався збалансований 

тип  кровопостачання (53,57±3,42 %). Другим за частотою серед них виявляли 

лівий тип (28,57±2,51%). Правий тип кровопостачання зустрічався в кожної 

п’ятої обстежуваної ІБ підгрупи (17,86±1,07%) (табл. 5.1, рис. 5.1).  

Таблиця 5.1 – Поширеність основних типів коронарного кровообігу  у 

жінок з НС в залежності від фактору куріння 

Характеристика 

ІА підгрупа 

n=31 

ІБ підгрупа 

n=28 

Абс. % Абс. % 

Збалансований тип 11 35,48±2,11* 15 53,57±3,42 

Лівий тип 10 32,26±3,08* 8 28,57±2,51 

Правий тип 10 32,26±2,34* 5 17,86±1,07 

Примітка: *- p < 0,05 – достовірність різниці між ІА та ІБ підгрупами 

 

Гемодинамічно значимі ураження (стеноз > 50 %) реєструвались у жінок-

курців (ІА) в 1,6 разів частіше, ніж у жінок-некурців (ІБ) (74,19±4,34 % (ІА) 

проти 46,42±5,15 % (ІБ), p<0,05). У кожної десятої пацієнтки обох підгруп жінок 

з НС виявляли гемодинамічно незначимі стенози (˂ 50%) КА. Їх частка була 

приблизно однаковою в обох підгрупах і становила, відповідно, 9,67±0,67 % (ІА) 

і 10,71±1,56 % (ІБ), p>0,05. У осіб ІА підгрупи незначно змінені КА 

візуалізувались у 2,7 рази достовірно рідше, порівняно з пацієнтками, які не 

курили (ІБ) (16,13 % (ІА) проти 42,85 % (ІБ), p<0,05) (табл 5.2).                          

Таблиця 5.2 – Ступінь атеросклеротичного ураження коронарних артерій 

кровообігу у жінок з НС, в залежності від фактору куріння 

Характеристика 

ІА підгрупа 

n=31 

ІБ підгрупа 

n=28 

Абс % Абс % 

Гемодинамічно 

значимі ураження 
23 74,19±4,34* 13 46,42±5,15 

Гемодинамічно 

незначимі ураження 
3 19,35±0,89 7 25,00±4,15 

Візуальні ураження 

відсутні 
5 6,45±1,81* 8 28,57±2,35 

Примітка: *- p<0,05 – достовірність різниці між ІА та ІБ підгрупами. 
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Нами проведено аналіз коронарних уражень, їх локалізацію та 

поширеність, в т.ч. за кількістю одночасно уражених судин та їх сегментів. 

Встановлено, що серед пацієнток ІА підгрупи односудинні ураження  

реєструвалися у 32,26±2,38 %, у підгрупі ІБ – 35,71±3,53 % (p<0,05), двосудинні 

ураження, відповідно, у 32,26±2,37 % (ІА) проти 25,00±2,35 % (ІБ), p<0,05. 

Водночас, серед жінок-курців з НС (ІА) питома вага пацієнток з 

багатосудинними ураженнями КА була  достовірно у два рази більша, ніж у 

жінок-некурців з НС (ІБ) і складала, відповідно, 29,03±1,98 % (ІА) проти 

14,29±1,07 % (ІБ), p>0,05.(табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 – Питома вага осіб з одно-, дво- та багатосудинними 

ураженнями коронарних артерій серед жінок з НС, залежно від фактору куріння 

Характеристика 

ІА підгрупа 

n=31 

ІБ підгрупа 

n=28 

Абс % Абс % 

Односудинні ураження 10 32,26±2,38* 10 35,71±3,53 

Двосудинні ураження 10  32,26±2,37* 7 25,00±2,35 

Багатосудинні ураження 9 29,03±1,98* 4 14,29±1,07 

Візуальні ураження 

відсутні 
2 6,45±0,78 7 25,00±2,34 

Примітка: *- p<0.05 – достовірність різниці між ІА та ІБ підгрупами 
 

Поширеність атеросклеротичних уражень визначали шляхом оцінки 

гемодинамічно значимих стенозів у проксимальних, медіальних та дистальних 

сегментах КА. Серед жінок-курців (ІА) частка пацієнток з ураженням 

проксимальних сегментів виявилась в півтора рази більшою, ніж в підгрупі 

жінок-некурців (ІБ) (відповідно, 79,31±3,68 % (ІА) проти 52,38±2,79 % (ІБ), 

p˂0,05). Відсоток пацієнток з ураженням медіальних сегментів та з дифузними 

ураженнями також був в 1,6-1,7 разів вищий в підгрупі жінок-курців (ІА), ніж у 

некурців (ІБ) (відповідно, 68,96±2,52 % (ІА) проти 38,10±2,83 % (ІБ) та  

48,28±2,15 % (ІА) проти 28,57±2,50 % (ІБ), p˂0,05). Водночас, ураження 

переважно дистальних сегментів в ІА підгрупі виявилось достовірно менш 
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поширеним, ніж в ІБ підгрупі (6,89±0,97  % (ІА) проти 19,05±2,18 % (ІБ), p˂0,05) 

(табл. 5.4).  

Таблиця 5.4  – Посегментарна поширеність уражень коронарних артерій у 

жінок з НС, залежно від звички куріння 

Характеристика 

ІА підгрупа 

n=29 

ІБ підгрупа 

n=21 

Абс % Абс % 

Ураження проксимальних 

сегментів 
23 79,31±3,68* 11 52,38±2,79 

Ураження медіальних 

сегментів 
20 68,96±2,52* 8 38,10±2,83 

Ураження дистальних 

сегментів 
2 6,89±0,97* 4 19,05±2,18 

Дифузні ураження 14 48,28±2,15* 6 28,57±2,50 

Примітка: *- p<0.05 – достовірність різниці між ІА та ІБ підгрупами 
 

Таким чином, тривале куріння призводить до важких судинних уражень з 

виникненням гемодинамічних стенозів у проксимальних і медіальних сегментах 

магістральних КА, які часто реєструються з дифузними змінами. Отримані дані 

узгоджуються з даними літератури [207]. 

Аналіз локалізації ураження вінцевих судин засвідчив, що ураження лівої 

коронарної артерії (ЛКА) та її передньої міжшлуночкової гілки (ПМШГ) в 

підгрупі жінок-курців (ІА) реєструються в 1,6-1,7 разів частіше, ніж  у пацієнток-

некурців (ІБ) (відповідно, 79,31±4,14 % (ІА) проти 47,62±2,73 % (ІБ) та 

66,52±3,61 % (ІА) проти 38,10±2,98 % (ІБ), p>0,05). Ураження правої коронарної 

артерії (ПКА) також було в 1,8 рази більш поширене в підгрупі ІА, ніж ІБ 

(58,06±3,02 % (ІА) проти 33,33±3,41 % (ІБ), p>0,05). Натомість,  ураження 

стовбура лівої коронарної артерії виявляли вдвічі рідше у жінок-курців (ІА), ніж 

у пацієнток, які не мали шкідливої звички куріння (10,34±0,82 % (ІА) проти 

19,05±1,52 % (ІБ), p>0,05). У жінок ІА підгрупи в 1,4 рази частіше ніж у 

пацієнток ІБ підгрупи реєструвалися ураження огинаючої гілки коронарної 

артерії (27,59±2,43 % (ІА) і 19,05±1,14 % (ІБ) (табл.5.5). 
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Таблиця 5.5 – Частота ураження магістральних коронарних артерій у 

хворих жінок з НС, залежно від фактору куріння 

Характеристика 

ІА підгрупа 

n=29 

ІБ підгрупа 

n=21 

Абс % Абс % 

Ураження стовбура ЛКА 3 10,34±0,82* 4 19,05±1,52 

Ураження ЛКА 23 79,31±4,14* 10 47,62±2,73 

Ураження ПМШГ 19 66,52±3,61* 8 38,10±2,98 

Ураження огинаючої 

гілки 
8 27,59±2,43 4 19,05±1,14 

Ураження ПКА 9 58,06±3,02* 7 33,33±3,41 

Примітка: *- p<0.05 – достовірність різниці між ІА та ІБ підгрупами 
 

Нами проаналізовано функціональний стан дистального коронарного 

кровотоку. У обстежуваних жінок-курців (ІА) підгрупи достовірно в півтора рази 

частіше, ніж у жінок-некурців (ІБ), відмічались непрямі ознаки порушення 

коронарної мікроциркуляції та міокардіальної перфузії (77,41±5,12 % (ІА) проти 

50,00±3,67 % (ІБ), p<0,05), що на ангіограмі проявлялися сповільненням 

коронарного кровотоку та запізнілим вивільненням контрасту з коронарного 

синуса (більше 6-7 систол) (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 – Характеристика мікроваскулярного коронарного кровотоку 

у хворих жінок з НС, залежно від фактору куріння 

Характеристика 

ІА підгрупа 

n=31 

ІБ підгрупа 

n=28 

Абс % Абс % 

Сповільнення 

коронарного кровотоку 
24 77,41±5,12* 14 50,00±3,67 

Виражений 

колатеральний кровоток 
13 41,93±3,91* 6 21,42±1,86 

Примітка: *- p<0.05 – достовірність різниці між ІА та ІБ підгрупами 

 

Ознаки надмірного розвитку колатерального кровотоку також достовірно 

вдвічі частіше реєстрували у жінок-курців (ІА),  ніж у жінок-некурців (ІБ) 

(41,93±3,91 % (ІА) проти 21,42±1,86 (ІБ), p<0,05) (табл. 5.6).  

Серед жінок з атеросклеротичними ураженнями КА визначали індекс 

виразкування (UI (од.)) окремих атеросклеротичних бляшок. Виявлено 
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відмінності в підгрупах хворих на НС жінок, залежно від наявності звички 

куріння. Зокрема, у жінок-курців (ІА) UI виявився достовірно нижчим, порівняно 

з жінками-некурцями (ІБ) і становив, відповідно, 0,75±0,091 (ІА) проти 

0,82±0,097 (ІБ) p<0,05, що свідчило про глибші деструктивні зміни в уражених 

КА внаслідок тривалого куріння (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 – Середнє значення індексу виразкування (UI (од.) у жінок з 

НС в залежності від фактору куріння 

Показник 
ІА підгрупа 

n=29 

ІБ підгрупа 

n=21 

UI, од.  

 
0,75±0,091* 0,82±0,097 

Примітка: *- p<0,05 – достовірність різниці між ІА та ІБ підгрупами 

 Нами проаналізовані кореляційні зв’язки між змінами в коронарних 

артеріях, факторами ризику, показниками ліпідного обміну, ПОЛ, системного 

запалення та ендотеліальної функції. Встановлено, що у пацієнток з НС та 

фактором куріння  зменшення глибини звиразкування атеросклеротичної бляшки 

(збільшення UI) достовірно прямо корелює з вмістом у крові АпоА1, ХС ЛПВГ, 

TGF-β2, eNOS (r = 0,43, 0,46, 0,48, 0,41, p<0,05). Водночас, збільшення його 

глибини (зниження UI) відмічається при зростанні рівнів АпоВ, співвідношення 

АпоВ/АпоА1, ХС ЛПНГ, ЕТ-1 (r = -0,31, -0,59, -0,36, -0,56, p<0,05) (табл. 5.8).  У 

цій же підгрупі встановлено пряму кореляційну залежність високої сили між 

збільшенням гемодинамічних стенозів ˃50 % та рівнями АпоВ, співвідношенням 

АпоВ/АпоА1, ЕТ- 1 (r = 0,42, 0,53, 0,38, p<0,05), а також достовірний зворотній 

кореляційний зв'язок - із вмістом у крові АпоА1, TGF-β2 та eNOS (r = -0,42, -

0,39, -0,31, p<0,05). Крім того, у пацієнток ІА підгрупи також  встановлені прямі 

кореляційні зв’язки середньої сили між сповільненням коронарного кровотоку та 

рівнями АпоВ, 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 АпоА1,  eNOS, TGF-β2 (відповідно, r = -0,36, -0,56, -0,65, p<0,05). 

 Багатосудинні ураження у жінок-курців з НС (ІА) виникали на тлі 

зростання рівнів таких показників, як АпоВ та співвідношення АпоВ/АпоА1 (r = 



 

119 

0,39, 0,41, p<0,05), та при зниженні рівнів АпоА1, ХС ЛПВГ, eNOS (r = -0,32, -

0,33, -0,36, p<0,05) (табл. 5.8).     

Таблиця 5.8  – Показники рангової кореляції Пірсона (r) між показниками 

ліпідного обміну, активності системного запалення, ендотеліальної дисфункції та 

даними коронарографії у пацієнток з НС підгруп ІА та ІБ 

 ІА ІБ 

 IU Гемод. 

стеноз

и 

˃50% 

Багато-

судинні 

уражен-

ня 

Сповіл 

корон 

крово-

току 

IU Гемод. 

стенози 

˃50% 

Багато-

судинні 

уражен-

ня 

Сповіл 

корон 

крово-

току 

АпоА1 0,43* 

 

-0,42* -0,32* -0,36* 0,01 -0,18 -0,20 -0,14 

АпоВ -0,31* 

 

0,42* 0,39* 0,43* 0,04 0,15 0,17 0,18 

АпоВ/А

поА1 

-0,59** 

 

0,53** 0,41* 0,21 -0,37* 0,22 0,31* 0,34* 

ХС 

ЛПНГ 

-0,36* 

 

-0,27 0,15 0,34* 0,12 -0,04 0,34* 0,09 

ХС 

ЛПВГ 

0,46* 

 

-0,25 -0,33* -0,18 0,18 0,31* -0,12 0,14 

ТГ 0,08 

 

-0,12 0,27* 0,23 -0,04 0,02 0,11 -0,07 

TGF-β2 0,48* 

 

-0,39* -0,28 -0,65** 0,23 -0,19 -0,14 0,10 

ET-1 -0,56** 

 

0,38* 0,25 0,42* -0,32* 0,08 0,17 0,21 

eNOS 0,41* 

 

-0,31* -0,36* -0,56* 0,25 -0,15 -0,11 -0,35* 

ІВО 0,34 

 

0,02 0,28* 0,31 0,12 -0,04 0,09 -0,15 

  Примітка:   *-  достовірність р<0,05;  ** - р<0,01 

В підгрупі обстежуваних жінок-некурців з діагнозом НС (ІБ) нами також 

проведено аналіз кореляційних зв’язків між показниками КАГ  та показниками 

ліпідного спектру крові, функції ендотелію й активності системного запалення. 

Встановлено, що у підгрупі жінок-некурців з НС (ІБ) тенденції кореляційних 

зв’язків між аналізованими показниками були подібними до таких в підгрупі 

жінок-курців з НС (ІА). Проте, якщо в обстежуваних ІА підгрупи спостерігалися 

кореляційні зв’язки переважно високої та середньої  сили (табл. 5.8), то у жінок 

ІБ підгрупи у більшості випадків реєструвались кореляції з низькою та 

середньою силою зв’язку, а в деяких випадках зв’язок був відсутній  або 
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виявився протилежним (табл. 5.8).  Зокрема, у пацієнток з НС без звички куріння 

(ІБ) збільшення глибини звиразкування атеросклеротичної бляшки (зниження 

UI) зворотно помірно корелює  із вмістом у крові ЕТ-1 та співвідношенням 

АпоВ/АпоА1 (r = -0,32, -0,37, p<0,05) (табл. 5.8).  У цій же підгрупі встановлено 

пряму кореляційну залежність середньої сили між збільшенням гемодинамічних 

стенозів ˃50 % та рівнями ХС ЛПВГ  (r = 0,31, p<0,05), а також достовірний 

прямий помірний кореляційний зв'язок  багатосудинного ураження із вмістом у 

крові АпоВ та співвідношенням АпоВ/АпоА1(r = 0,31, 0,34, p<0,05). Крім того, у 

пацієнток-некурців ІБ підгрупи також  встановлені прямі кореляційні зв’язки 

середньої сили між сповільненням коронарного кровотоку та співвідношенням 

АпоВ/АпоА1 (r = 0,34, p<0,05). Зворотній кореляційний зв'язок середньої сили 

даного показника реєструвався з рівнем eNOS (r = -0,35, p<0,05) (табл. 5.8). 

Нами проведений мультифакторний аналіз впливу факторів ризику на 

розвиток уражень коронарних артерій та НС у жінок-курців.  
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Рисунок 5.2 – 3D-зображення мультифакторної кореляційної залежності впливу 

тривалості куріння (років) на UI та співвідношення АпоВ/АпоА1 у жінок-курців 

з НС (n=31) 



 

121 

Методом мультифакторного аналізу також встановлено сильний прямий 

зв’язок між тривалістю АГ (роки), рівнями UI та ПАТ у пацієнток-курців, з НС 

(ІА) (R=0,879, p=0,00001; F=94,99, що є більше, ніж значення в таблицях Фішера 

(F=2,38). Встановлено значний прогнозований ризик НС при значеннях 

тривалості АГ ˃ 23 років, ПАТ > 68 мм рт.ст. та UI < 0,62, помірний ризик – АГ < 

14 років, ПАТ > 59 мм рт.ст. та UI < 0,68 (рис. 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Зображення мультифакторної кореляційної залежності впливу 

тривалості АГ (років) на рівень UI та ПАТ (мм.рт.ст.) у жінок-курців з НС (n=31) 

 

Доведено сильний зв’язок між тривалістю куріння та рівнями UI та TGF-β2 

у жінок зі звичкою куріння, хворих на НС (R=0,87, p=0,00001; F=47,545, що є 

більше табличного F=2,38). Встановлено значний прогнозований ризик розвитку 

НС при значеннях тривалості куріння ˃ 21 років, TGF-β2 ˂ 165 пг/мл та UI ˂ 

0,65, помірний ризик – при тривалості куріння ˃ 17 років, TGF-β2 ˂ 175 пг/мл та 

UI ˂ 0,72. (рис. 5.4)  
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Рисунок 5.4 – 3D зображення мультифакторної кореляційної залежності впливу 

тривалості куріння (років) на показники TGF-β2 (мг/мл) та UI у жінок з НС та 

звичкою куріння (n=31). 

  Резюме. У жінок-курців достовірно частіше реєструються істотно важчі 

ураження КА – багатосудинні гемодинамічно значимі, переважно  

проксимально-медіальних сегментів, часто дифузні, з локалізацією у  лівій 

коронарній артерії та її міжшлуночковій гілці, що супроводжується надмірним 

компенсаторним розвитком колатерального кровотоку. 

Серед жінок з НС і звичкою куріння (ІА) питома вага пацієнток з багато- 

судинними ураженнями була вдвічі достовірно більшою, ніж у жінок-некурців з 

НС (ІБ).  

У 77,4 % жінок-курців з НС (ІА) виявляються порушення коронарної 

мікроциркуляції та міокардіальної перфузії, ознаками якої є сповільнення 

кровотоку і затримка вивільнення контрасту з коронарного синуса (˃ 6 – 7 

систол), що у 1,5 рази частіше, ніж у жінок-некурців (ІБ).  
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Індекс виразкування (UI) виявився достовірно нижчим серед жінок- курців 

з НС (ІА), порівняно з жінками-некурцями (ІБ), що свідчило про глибші 

деструктивні зміни в уражених коронарних артеріях внаслідок куріння.  

Методом багатофакторного аналізу виявлено сильний кореляційний зв'язок  

між: а) тривалістю куріння, збільшенням співвідношення АпоВ/АпоА1 та 

поглиблинням виразкування атеросклеротичної бляшки; б) тривалістю АГ 

(роки),  значеннями UI та рівнем ПАТ у жінок-курців, хворих на НС (ІА); в) 

тривалістю куріння, рівнем UI та вмістом у крові TGF-β2. 

 Встановлений значний і помірний ризик розвитку НС у жінок-курців при 

відповідних значеннях перелічених показників.     

 

Результати власних досліджень розділу 5 викладені у статтях: [84, 103, 

256].  

Результати власних досліджень розділу 5 апробовані на наукових форумах: 

[37, 86, 258]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КВЕРЦЕТИНУ В КОМПЛЕКСІ СТАНДАРТНОЇ 

ФАРМАКОТЕРАПІЇ НЕСТАБІЛЬНОЇ СТЕНОКАРДІЇ У ЖІНОК, 

ЗАЛЕЖНО ВІД ФАКТОРУ КУРІННЯ 

 

У розділі представлено результати вивчення ефективності 

медикаментозного лікування з і без включення до нього кверцетину у пацієнток з 

НС, залежно від фактору куріння. Хворі ІА і ІБ підгруп були розподілені у 

підгрупи наступним чином: пацієнтки ІА1 і ІБ1 підгруп у складі ОМТ додатково 

отримували кверцетин, жінки ІА2 і ІБ2 підгруп – лише ОМТ згідно сучасних 

клінічних рекомендацій.    

На початку дослідження у всіх підгрупах обстежених пацієнток 

реєстрували перевищення за цільові середні значення САТ і ПАТ. У підгрупах 

жінок-курців з НС (ІА1 та ІА2) рівні САТ були достовірно вищими, ніж у 

некурців (ІБ1 та ІБ2), і становили, відповідно, 149,23±2,47 (ІА1) та 148,94±2,59 

(ІА2) проти 134,19±3,32 (ІБ1) та 135,02±3,13 (ІБ2), р ˂ 0,05) (табл. 6.1, 6.2).  

Таблиця 6.1 – Динаміка середніх рівнів САТ, ДАТ, ПАТ та ЧСС при 

комплексному лікуванні з та без використання кверцетину  у жінок-курців з НС 

(ІА1, ІА2) 

Показники Підгрупа ІА1 (n=30) 

Стандартна терапія + кверцетин 

Підгрупа ІА2 (n=23) 

Стандартна терапія 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

САТ,  

мм рт.ст. 

 

149,23±2,47*# 134,58±2,97 -9,8 148,94±2,59* 140,93±2,71 -5,4 

ДАТ,  

мм рт.ст. 

77,34±1,02* 75,78±3,12 -2,1 78,05±0,89 74,84±2,67 -5,3 

ПАТ,  

мм рт.ст. 

71,89±1,56*# 58,81±2,47 -18,2 72,23±1,18 66,04±2,79 -4,1 

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

               #  - р ˂ 0,05 – достовірність різниці між показниками ІА1 та ІБ1 підгруп 
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Стартові середні значення ПАТ також перевищували оптимальні значення 

в обох підгрупах пацієнток-курців. Серед обстежуваних хворих на НС жінок-

некурців початкові рівні ПАТ були на 16,9 - 17,8% нижчими, ніж серед курців 

(табл. 6.1, 6.2). Аналіз динаміки рівнів АТ впродовж госпітального періоду 

лікування засвідчив помірне достовірне зниження середніх значень САТ та ПАТ 

у всіх підгрупах обстежуваних (табл. 6.1, 6.2). 

Таблиця 6.2 – Динаміка середніх рівнів САТ, ДАТ, ПАТ та ЧСС у жінок-

некурців з НС при комплексному лікуванні з та без використання кверцетину 

(ІБ1, ІБ2) 

Показники Підгрупа ІБ1 (n=24) 

Стандартна терапія + кверцетин 

Підгрупа ІБ2 (n=17) 

Стандартна терапія 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

На початок 

лікування 

На 10 

день 

лікування 

 

∆ % 

САТ,  

мм рт.ст. 

134,19±3,32* 126,14±2,9

5 

-5,9 135,02±3,13* 128,26±2,1

2 

-4,9 

ДАТ,  

мм рт.ст. 
74,52±1,87* 68,35±1,56 -8,3 75,68±1,91* 70,98±2,05 -7,4 

ПАТ,  

мм рт.ст. 
59,67±1,97 57,79±1,66 -3,2 59,32±2,01 57,28±2,45 -3,4 

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

   В жінок підгрупи ІА1, які крім стандартної терапії додатково отримували 

терапію розчином кверцетину, відсоток (∆ %) зниження рівнів САТ і ПАТ 

виявився найбільшим. Зокрема, рівень САТ зменшився  приблизно на 10 %, що 

майже вдвічі достовірно більше, ніж в підгрупах ІА2, ІБ1 та ІБ2 (відповідно: -9,8% 

(ІА1) проти -5,4% (ІА2), -5,9% (ІБ1) та  - 4,9% (ІБ2), р ˂ 0,05). Ще більш виразна 

динаміка спостерігалась при аналізі рівнів ПАТ. Зокрема, в підгрупі ІА1 він 

знизився на 18,2%, що достовірно в 4,4 рази більше, ніж в ІА2 підгрупі, та в 5,4-

5,6 рази більше, ніж в підгрупах некурців ІБ1 та ІБ2 (відповідно: -18,2% (ІА1) 

проти -4,1% (ІА2), -3,2% (ІБ1) та -3,4% (ІБ2), р ˂ 0,05). При аналізі динаміки рівнів 

ДАТ спостерігалась подібна тенденція, проте достовірних змін даного показника 

не встановлено (табл. 6.1, 6.2).   
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 Аналіз динаміки показників ліпідного профілю в обстежуваних підгрупах 

жінок з НС засвідчив, що інтенсивність зниження проатерогенних фракцій 

ліпідів також залежала, як від фактору куріння, так і від включення до комплексу 

стандартного лікування кверцетину. Зокрема, на момент госпіталізації значення  

ЗХС та інших проатерогенних фракцій (ХС ЛПНГ, ТГ, АпоВ) були достовірно 

вищими в підгрупах курців (ІА1 та ІА2), ніж в некурців (ІБ1 та ІБ2) (табл. 6.3, 6.4). 

Водночас, рівні захисних антиатерогенних фракцій (ХС ЛПВГ, АпоА1) в 

підгрупах курців (ІА1 та ІА2) виявились достовірно  нижчими.  

Таблиця  6.3 –  Динаміка середніх значень основних показників ліпідного 

та вуглеводного обміну у хворих на НС жінок-курців   при комплексному 

лікуванні з та без використання кверцетину (ІА1, ІА2) 

Показники Підгрупа ІА1 (n=30) 

Стандартна терапія + кверцетин 

Підгрупа ІА2 (n=23) 

Стандартна терапія 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

На початок 

лікування 

На 10 

день 

лікування 

 

∆ % 

ЗХС, 

ммоль/л 

6,71± 

0,31*# 

5,98± 

0,45 

-10,9 6,69± 

0,27* 

6,21± 

0,37 

-7,2 

ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 

0,91± 

0,02*# 

1,06± 

0,02 

14,2 0,93± 

0,02* 

0,98± 

0,02 

5,1 

ХС ЛПНГ, 

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 

АпоВ/Апо

А1, од 

2,01± 

0,01*# 

1,47± 

0,03 

-36,7 2,00± 

0,01* 

1,70± 

0,02 

-15,0 

ТГ, 

ммоль/л 

2,54± 

0,18*# 

1,98± 

0,17 

-22,1 2,51± 

0,28 * 

2,16± 

0,23 

-13,9 

HbA1c, % 6,57± 

0,11 

6,13± 

0,17 

-6,7 6,52± 

0,34 

6,35± 

0,26 

-2,6 

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

               #  - р ˂ 0,05 – достовірність різниці між показниками ІА1 та ІБ1 підгруп 

 Порівняльний аналіз динаміки цих показників на тлі двох різних схем 

лікування засвідчив, що  у жінок-курців (ІА1), які додатково отримували 

кверцетин, частка зниження ЗХС була найбільшою. Вона на 33,9% перевищувала 
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аналогічний показник у жінок-курців, які отримували тільки стандартну терапію 

(ІА2) (відповідно: -10,9% (ІА1) проти -7,2 % (ІА2), р ˂ 0,05) (табл. 6.3). Водночас, 

серед пацієнток-некурців з НС зниження ЗХС, хоч і виявилось достовірним, 

проте вдвічі менш виразним (-4,9 % (ІБ1) проти -3,5 % (ІБ2), р ˂ 0,05),  з  

перевагою в підгрупі кверцетину (ІБ1) (табл. 6.4). Аналогічна тенденція 

спостерігалась при аналізі динаміки рівнів ХС ЛПНГ, ТГ, АпоВ та 

співвідношення АпоВ/АпоА1 (табл. 6.3, 6.4). Зокрема, в підгрупі ІА1 вміст у 

крові ХС ЛПНГ знизився найінтенсивніше на -12,5%. Це достовірно в 1,4 рази 

більше, ніж в підгрупі ІА2, та в 1,6-1,7 рази більше, ніж в ІБ1 та ІБ2 підгрупах (-

12,5% (ІА1) проти -7,3% (ІА2), -5,2% (ІБ1) і -3,0% (ІБ2), р ˂ 0,05). Натомість, 

підвищення рівня ХС ЛПВГ серед пацієнток ІА1 підгрупи становило 14,2%, що в 

1,6 рази більше, ніж в ІА2 підгрупі, та в 1,7 рази більше, ніж серед некурців 

підгруп ІБ1 та ІБ2 (14,2% (ІА1) проти 5,1 % (ІА2), 3,7 % (ІБ1) та 1,9% (ІБ2), р ˂ 

0,05). Майже на чверть також знизився середній рівень ТГ в крові обстежуваних 

ІА1 підгрупи, що в 1,4 рази перевищує частку зниження аналогічного показника 

у ІА2 підгрупі, та в 1,7-1,8 рази – в підгрупах ІБ1 та ІБ2 (-22,1% (ІА1) проти  -

13,9% (ІА2) та - 6,1% (ІБ1) та -1,9% (ІБ2), р ˂ 0,05) (табл. 6.3, 6.4).  

Оцінюючи вплив терапії кверцетином  в складі ОМТ НС у жінок, було 

встановлено його істотну ліпідкорегуючу здатність у всіх пацієнток, проте у 

жінок-курців (ІА1) вона виявилась найбільш виразною, незважаючи на 

найгірший стартовий стан ліпідного обміну у цій підгрупі хворих. Зокрема, 

рівень антиатерогенного АпоА1 серед жінок ІА1 підгрупи зріс в 1,6 рази більше, 

ніж в підгрупах ІА2, ІБ1 та ІБ2 (14,9% (ІА1) проти 5,8% (ІА2), 5,1% (ІБ1)  та 2,1% 

(ІБ2), р ˂ 0,05). Натомість, рівні АпоВ та співвідношення АпоВ/АпоА1 у жінок-

курців, які додатково приймали кверцетин (ІА1), зменшились в 1,4-1,6 рази більш 

інтенсивно, ніж в ІА2 підгрупі, і в 1,5-1,6 рази більше, ніж в підгрупах некурців з 

і без лікування кверцетином (ІБ1 і ІБ2) (-16,1% ,  -36,7 % (ІА1) проти -9,8%, -15% 

(ІА2), -8,7%, -13,3% (ІБ1), -7,8%, -9,5% (ІБ2), р ˂ 0,05) (табл. 6.3, 6.4). Це свідчило 

про вищу ліпідкорегуючу ефективність кверцетину, включаючи систему 

транспортних білків, саме серед жінок, які зазнавали тривалого впливу 

компонентів сигаретного диму (ІА1 підгрупа).  
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Таблиця  6.4 – Динаміка середніх значень основних показників ліпідного та 

вуглеводного обміну у хворих на НС жінок-некурців при комплексному 

лікуванні з та без використання кверцетину (ІБ1, ІБ2) 

Показники Підгрупа ІБ1 (n=24) 

Стандартна терапія + кверцетин 

Підгрупа ІБ2 (n=17) 

Стандартна терапія 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

На початок 

лікування 

На 10 

день 

лікування 

 

∆ % 

ЗХС, 

ммоль/л 

5,97± 

0,41* 

5,68± 

0,31 

-4,9 5,95± 

0,37* 

5,74± 

0,35 

-3,5 

ХС ЛПВГ, 

ммоль/л 

1,04±0,02 1,08±0,02 3,7 1,03±0,02 1,05±0,02 1,9 

ХС ЛПНГ, 

ммоль/л 

3,63± 

0,31* 

3,44± 

0,25 

-5,2 3,68± 

0,45 

3,57± 

0,23 

-3,0 

Апо А1, 

г/л 

0,93± 

0,01 

0,98± 

0,02 

5,1 0,94± 

0,01 

0,96± 

0,02 

2,1 

Апо В, г/л 1,26± 

0,02* 

1,15± 

0,02 

-8,7 1,29± 

0,02 

1,19± 

0,02 

-7,8 

АпоВ/Апо

А1 

1,35± 

0,02* 

1,17± 

0,02 

-13,3 1,37± 

0,02* 

1,24± 

0,02 

-9,5 

ТГ, 

ммоль/л 

1,96± 

0,18 

1,84± 

0,21 

-6,1 1,91± 

0,23 

1,82± 

0,21 

-4,7 

HbA1c, % 6,20±0,14 6,09±0,19 -1,8 6,23±0,21 6,15±0,19 -1,3 

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

При дослідженні змін показників вуглеводного обміну виявлено тенденцію 

до зменшення рівня HbA1c, хоча і без статистично значущої різниці (р ˃ 0,05) у 

всіх підгрупах, але більш інтенсивно у осіб, які отримували кверцетин, особливо 

серед курців, порівняно з некурцями (ІА1 – на 6,7%; ІА2 – на 2,6%, ІБ1 –  на 1,8%; 

ІБ2 – на 1,3%) (табл. 6.3, 6.4). 

СРП є класичним білком гострої фази, який вивільняється у відповідь на 

тканинне ушкодження та відіграє самостійну патогенетичну роль в патогенезі 

атеросклерозу, дестабілізації атером та розвитку гострих форм ІХС [219]. До 

числа потужних тригерів синтезу СРП належить куріння. Його вміст у крові 

збільшується також і у відповідь на розвиток ішемії міокарда [63]. Зокрема, 

початкові середні рівні СРП, визначені на 1 добу госпіталізації у жінок-курців 

ІА1 та ІА2 підгруп, були достовірно в 29,7 – 30,1% вищими, ніж у жінок-некурців 
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ІБ1 та ІБ2 підгруп. Середні рівні ФГ також були достовірно на 16,5 – 16,9% 

вищими в ІА1 та ІА2 підгрупах, порівняно з ІБ1 та ІБ2 ( табл. 6.5, 6.6).  

Таблиця 6.5 – Динаміка середніх рівнів показників активності системного 

запалення, перекисного окиснення ліпідів та стану функції ендотелію у хворих 

на НС жінок-курців  при комплексному лікуванні з та без використання 

кверцетин (ІА1, ІА2) 

Показники Підгрупа ІА1 (n=30) 

Стандартна терапія + кверцетин 

Підгрупа ІА2 (n=23) 

Стандартна терапія 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

На початок 

лікування 

На 10 

день 

лікування 

 

∆ % 

СРП, 

мг/мл 

7,82± 

0,55*# 

5,14± 

0,43 

-34,1 7,76± 

0,81* 

6,25± 

0,75 

-19,5 

 ФГ, г/л 5,71±0,39*# 4,23±0,51 -25,9 5,75±0,43* 5,07±0,82 -11,8 

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 

ЦП, 

мг/л.год 

462,73± 

8,21 

425,62± 

12,31 

-8,0 459,34± 

9,50 

438,50± 

10,42 

-4,5 

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± 

1,51* 

12,53± 

0,31 

-27,7 

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

      #  - р ˂ 0,05 – достовірність різниці між показниками ІА1 та ІБ1 підгруп  

Проведений аналіз динаміки рівнів СРП та ФГ показав, що пацієнтки з НС 

та фактором куріння, які отримували кверцетин (ІА1), мали більш виразну 

позитивну динаміку в порівнянні з іншими обстежуваними. Зокрема, в даній 

підгрупі рівень СРП знизився в 1,4 рази більш інтенсивно, ніж в ІА2 підгрупі, та 

в 1,7 рази більш виразно, ніж в ІБ1 підгрупі (-34,1% (ІА1) проти  -19,5% (ІА2) та -

10,5% (ІБ1),  р ˂ 0,05). Після проведеного лікування середній рівень ФГ у жінок-

курців (ІА1) при лікуванні кверцетином знизився в 1,5-1,7 рази більш інтенсивно, 

ніж в ІА2, ІБ1 та ІБ2 підгрупах (25,9% (ІА1) проти -11,8% (ІА2), -6,9% (ІБ1) та -

4,6% (ІБ2), р ˂ 0,05). 
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ТGF-β2 - поліпептид з суперсімейства цитокінів, що виконує різноманітні 

функції: регулює пізню фазу регуляції макрофагів через інгібування TNF-ɑ та 

володіє сильною протизапальною дією [273,82]. Рівень цього показника може 

змінюватись також і при курінні. Нами встановлено достовірне зниження рівня  

TGF-β2   в підгрупах курців з діагнозом НС (ІА1 та ІА2) в порівнянні з некурцями 

з НС (ІБ1 та ІБ2) на початку лікування (173,12±4,83 пг/мл (ІА1) та 172,56±5,14 

пг/мл (ІА2) проти 214,23±7,45 пг/мл (ІБ1) та 212,81±6,17 пг/мл (ІБ2), р ˂ 0,05) 

(табл. 5, 6).  

Таблиця  6.6  –  Динаміка середніх рівнів показників активності системного 

запалення, перекисного окиснення ліпідів та стану функції ендотелію у хворих 

на НС жінок-некурців при комплексному лікуванні з та без використання 

кверцетин (ІБ1, ІБ2)   

Показники Підгрупа ІБ1 (n=24) 

Стандартна терапія + кверцетин 

Підгрупа ІБ2 (n=17) 

Стандартна терапія 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

На початок 

лікування 

На 10 

день 

лікування 

 

∆ % 

СРП, 

мг/мл 

5,50± 

0,19* 

4,92± 

0,30 

-10,5 5,46± 

0,26* 

5,15± 

0,42 

-5,7 

 ФГ, г/л 4,81±0,14 4,48±0,27 -6,9 4,78±0,18 4,56±0,34 -4,6 

TGF-β2, 

пг/мл 

214,23± 

7,45 

225,48± 

6,74 

5,0 212,81± 

6,17 

220,35± 

5,46 

3,4 

МДА, 

нмоль/мг  

0,63± 

0,01 

0,59± 

0,01 

-6,4 0,65± 

0,01* 

0,61± 

0,01 

-6,2 

ЦП, 

мг/л.год 

428,81± 

15,07 

409,23± 

13,19 

-4,6 423,55± 

12,18 

411,37± 

14,24 

-2,9 

eNOS, 

пг/мл 

183,34± 

6,72 

204,56± 

7,83 

10,4 185,67± 

6,72 

192,71± 

8,44 

3,7 

EТ-1, 

пг/мл 

9,94± 

0,13* 

8,75± 

0,20 

-11,9 9,81± 

0,15* 

8,89± 

0,31 

-9,4 

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

підгрупах ІБ1 та ІБ2 

Отримані нами дані узгоджуються з дослідженнями Заремби Є.Х. та ін. 

(2017),  у яких зниження TGF-β2 пов’язувалося з курінням та ожирінням [40]. 

Аналіз динаміки цього показника в процесі госпітального періоду лікування 

виявив більш інтенсивне (в 1,5 – 1,7 рази) зростання його рівнів серед пацієнток-
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курців, яким додатково призначали кверцетин (ІА1),   в порівнянні з курцями, які 

не отримували його (ІА2), а також з некурцями ІБ1 і ІБ2 підгруп (-15,3% (ІА1) 

проти -8,0% (ІА2), -5,0% (ІБ1) та -3,4% (ІБ2), р ˂ 0,05). Між підгрупами некурців 

(ІБ1 та ІБ2) прослідковувалась менш виразна динаміка змін рівнів TGF-β2 (-5,0% 

(ІБ1) проти -3,4% (ІБ2), р ˂ 0,05), хоча з явними перевагами лікування 

кверцетином (табл. 6.6).  

Подібна динаміка в підгрупах спостерігалась і при аналізі показників ПОЛ 

в процесі госпітального періоду лікування. Рівні МДА на початку лікування були 

достовірно найвищими в підгрупах курців (ІА1 та ІА2). Статистично достовірної 

різниці початкових рівнів ЦП між курцями та некурцями виявлено не було. 

Найбільш відчутне зниження рівнів МДА спостерігалось на тлі додаткового 

прийому кверцетину в підгрупі ІА1. Воно виявилося на 56,2% більш 

інтенсивним, порівняно з підгрупою ІА2, та на 65,7-66,2%, – з підгрупою ІБ1 і ІБ2 

(-18,7% (ІА1) проти -8,2% (ІА2), -6,4% (ІБ1) та -6,2% (ІБ2), р ˂ 0,05). Не було 

виявлено статистично достовірної різниці у динаміці рівнів ЦП в обстежуваних 

підгрупах (-8% (ІА1), -4,5% (ІА2), -4,6% (ІБ1), -2,9% (ІБ2), р ˂ 0,05), хоча 

спостерігались явні переваги лікування кверцетином, як серед курців, так і 

некурців (табл. 6.5, 6.6).  

Нами простежено динаміку рівнів основних маркерів ендотеліальної 

дисфункції  (ЕТ-1 та eNOS), залежно від призначення кверцетину в складі ОМТ. 

На початку дослідження плазмовий рівень ЕТ-1 був підвищений, а eNOS – 

знижений  в усіх підгрупах обстежуваних пацієнток з НС. Проте, середні рівні 

ЕТ-1 серед жінок ІА1 та ІА2 підгруп були в 1,3-1,4 рази вищими, а eNOS – 

нижчим, ніж у некурців (ІБ1 та ІБ2). В підгрупах обстежуваних ІА1 та ІБ1, які в 

складі ОМТ приймали кверцетин, спостерігалась більш виразна позитивна 

динаміка рівнів ЕТ-1 та eNOS, що підтверджує здатність останнього  сприяти 

покращенню стану ендотелію (Мойбенко А.А., 2003) [66]. При цьому найбільш 

відчутні зміни відбулися в підгрупі жінок-курців (ІА1). Зокрема, впродовж 10-

денного терміну  лікування рівень ЕТ-1 в ІА1 підгрупі достовірно знизився в 1,4 

рази більш інтесивно, ніж в ІА2 підгрупі, та в 1,7-1,8 рази, ніж в підгрупах ІБ1 і 

ІБ2 (-44,2% (ІА1) проти -22,7% (ІА2), -11,9 (ІБ1) та -9,4% (ІБ2), р ˂ 0,05). 
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Відповідно, рівень eNOS у обстежуваних пацієнток ІА1 підгрупи підвищився 

достовірно в 1,5-1,6 рази більше інтенсивно, ніж в підгрупах ІА2, ІБ1 та ІБ2 (-

29,6% (ІА1) проти -16,5% (ІА2), -10,4% (ІБ1) та 3,7% (ІБ2), р ˂ 0,05) (табл. 6.5, 

6.6). Таким чином, кверцетин сприяє швидкому покращенню функції ендотелію, 

особливо у жінок, які зазнали тривалого впливу сигаретного диму.  

При оцінці загальної та регіональної скоротливості ЛШ у обстежуваних 

жінок на початку дослідження було виявлено важчі порушення скоротливої 

здатності міокарда у жінок зі звичкою куріння.  Зокрема, ФВ ЛШ була  в 

середньому на 14,5%  нижчою у пацієнток, які курили (ІА1, ІА2), ніж у жінок-

некурців (ІБ1, ІБ2) (46,51±0,69% (ІА1) та 47,72±0,57% (ІА2) проти 54,81±1,21% 

(ІБ1) та 55,21±0,61% (ІБ2), р ˂ 0,05). Показники регіональної скоротливості також 

виявились гіршими в підгрупах курців, порівняно з некурцями. Зокрема, ІндА 

був достовірно вищим у жінок ІА1 та ІА2 підгрупи, ніж у обстежуваних підгруп 

ІБ1 та ІБ2. Незважаючи на те, що при аналізі СПЛС статистичної різниці між 

підгрупами виявлено не було, тенденція до більш вираженого порушення 

локальної скоротливості також була вищою серед курців, ніж некурців (табл. 6.7, 

6.8). 

Таблиця 6.7  – Показники загальної та регіональної скоротливості міокарда 

лівого шлуночка у жінок-курців з НС в динаміці комплексного лікування з та без 

використання кверцетину (ІА1, ІА2) 

Показники Підгрупа ІА1 (n=30) 

Стандартна терапія + кверцетин 

Підгрупа ІА2 (n=23) 

Стандартна терапія 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

ФВ, % 46,51±0,69*# 50,94±0,78 8,7 47,72±0,57 49,34±0,63 3,3 

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 після лікування  

     #  - р ˂ 0,05 – достовірність різниці між показниками ІА1 та ІБ1 підгруп   

Аналіз динаміки вищезгаданих показників скоротливості міокарда на тлі 

двох схем лікування засвідчив, що ФВ ЛШ збільшилась у всіх підгрупах, але її 
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приріст на 10 добу спостереження виявився найбільшим у жінок зі звичкою 

куріння. Середнє значення цього показника достовірно перевищувало на 48,1 - 

62,1% аналогічні показники в підгрупах ІА2 та ІБ2 (8,7% (ІА1) та 5,4% (ІБ1) проти 

3,3% (ІА2) та 2,8% (ІБ2), р ˂ 0,05). Динаміка регіональної скоротливості міокарда 

ЛШ також засвідчила суттєвіше покращення показників СПЛС та ІндА у 

пацієнток-курців (ІА1). Їх середні рівні зменшились, відповідно,  на 21,7%; 5,6% 

(р ˂ 0,05) (ІА1) та 15,5%; 7,7% (р ˂ 0,05) (ІБ1), у той час, як у підгрупах ІА2 – на 

11,2%; 2,4% (р ˂ 0,05), ІБ2 – 10,8%; 5,2% (р ˂ 0,05) (табл. 9, 10), що свідчило про 

істотний вплив кверцетину щодо покращення функціональної здатності 

міокарда, особливо в групі жінок-курців (ІА1).   

Таблиця 6.8 – Показники регіональної скоротливості лівого шлуночка у 

жінок-некурців з НС при комплексному лікуванні з та без використання 

кверцетину (ІБ1, ІБ2) 

Показники Підгрупа ІБ1 (n=24) 

Стандартна терапія + кверцетин 

Підгрупа ІБ2 (n=17) 

Стандартна терапія 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

На початок 

лікування 

На 10 день 

лікування 

 

∆ % 

ФВ, % 54,81±1,21* 57,94±0,78 5,4 55,21±0,61 56,80±0,33 2,8 

СПЛС, од 1,03±0,07* 0,87±0,05 -15,5 1,02±0,05* 0,91±0,05 -10,8 

ІндА, бали 1,17±0,06* 1,08±0,04 -7,7 1,16±0,07 1,10±0,04 -5,2 

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

Нами проаналізовано характер перебігу НС при застосуванні двох різних 

схем лікування. На 1 добу госпіталізації у жінок-курців реєструвались 

достовірно частіші (в 1,4 рази) епізоди порушень ритму і провідності 

(53,33±4,58% (ІА1) та 52,17±4,31% (ІА2) проти 29,16±4,15% (ІБ1) та 35,29±3,11% 

(ІБ2), р ˂ 0,05). Водночас, на 10 день лікування частота реєстрацій аритмій 

знизилась на 37,5% в ІА1 підгрупі, тобто достовірно в 1,3 - 1,6 рази більш 

інтенсивно, ніж в підгрупах ІА2, ІБ1 і ІБ2 (-37,5% (ІА1) проти -16,7% (ІА2), -28,6% 

(ІБ1) та -28,4% (ІБ2), р ˂ 0,05) (табл. 6.9), що свідчило про здатність кверцетину 
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покращувати електрофізіологічні властивості міокарда у хворих на НС, причому 

більш виразно в групах жінок зі звичкою куріння.   

Рецидиви больового синдрому реєструвались  практично з однаковою 

частотою в обох підгрупах осіб, які отримували терапію кверцетином  (ІА1 та 

ІБ1). Водночас, у пацієнток, яким була призначена лише стандартна терапія (ІА2 

та ІБ2), больові приступи рецидивували достовірно в 1,3 рази частіше 

(20,00±3,09% (ІА1) та  20,83±3,18% (ІБ1) проти 30,43±2,58% (ІА2) та 29,41±2,03% 

(ІБ2), р ˂ 0,05). Додавання кверцетину  в схему стандартного лікування НС 

дозволило скоротити середню тривалість госпіталізації на 1,7 днів у жінок-

курців (10,17±0,54 дні (ІА1) проти 11,74±0,75 дні (ІА2), р ˂ 0,05) та на 0,5 днів у 

пацієнток-некурців (9,45±0,67 дні (ІБ1) проти 9,96±0,86 дні (ІБ2)) (табл. 6.9).  

Таблиця  6.9 – Основні показники та частота характеристик клінічного 

перебігу НС у  жінок  при комплексному лікуванні з та без використання 

кверцетину, залежно від фактору куріння 

Показники Підгрупа ІА1 

(n=30) 

Стандартна 

терапія + 

кверцетин 

Підгрупа ІА2 

(n=23) 

Стандартна 

терапія 

Підгрупа ІБ1 

(n=24) 

Стандартна 

терапія + 

кверцетин 

Підгрупа ІБ2 

(n=17) 

Стандартна 

терапія 

Середня 

тривалість 

госпіталізації, дні 

 

10,17±0,54*# 

 

 

11,74±0,75 

 

 

9,45±0,67 

 

 

9,96±0,86 

 

Рецидиви 

больового 

синдрому, % 

 

 

20,00±3,09*# 

 

 

30,43±2,58 

 

 

20,83±3,18* 

 

 

29,41±2,03 

Порушення 

ритму і 

провідності 

загалом 

 

33,33±3,89*# 

 

43,47±3,62 

 

20,83±2,18* 

 

29,41±2,70 

Примітки: *- р ˂ 0,05 – достовірність різниці між показниками у підгрупах ІА1 та 

ІА2 

               #  - р ˂ 0,05 – достовірність різниці між показниками ІА1 та ІБ1 підгруп  
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 Таким чином, додавання до стандартної терапії НС кверцетину, дозволяє 

істотно покращити стан ліпідного обміну, зменшити його атерогенність та 

збільшити частки захисних компонентів ліпідного спектру крові (ХС ЛПВГ, 

АпоА1), поліпшити стан функції ендотелію, знизити активність ПОЛ та рівень 

маркерів системного запалення, що, у свою чергу, призводить до покращення 

скоротливої здатності міокарда та перебігу НС. Достовірно найбільш виразна 

позитивна динаміка вище перерахованих показників спостерігалась у жінок з 

чинником куріння. 

Резюме. Порівняно з жінками, які не курять, у пацієнток - курців в період 

маніфестації НС реєстрували достовірно на 10-20% вищі середні рівні САТ та 

ПАТ, більш вираженіші порушення ліпідного обміну та ендотеліальної функції, 

вищу активність процесів вільнорадикального окиснення (зниження активності 

еNOS і підвищення рівенів ЕТ-1, МДА та ЦП) та системного запалення 

(підвищення рівнів СРП та ФГ).  

Додавання до стандартної терапії НС кверцетину у пацієнток-курців з НС 

(ІА1) істотно пришвидшує процеси зниження проатерогенних змін ліпідного 

обміну, активності ПОЛ та прозапальних факторів (в 1,4-1,7 рази), сприяє 

швидшому відновленню функції ендотелію, як в порівнянні з курцями, що 

отримували тільки базисну терапію (ІА2), так і в порівнянні з некурцями, які 

додатково отримували кверцетин (ІБ1). Аналіз 10-денної динаміки (Δ) рівнів 

TGF-β2 виявив також більш інтенсивне (в 1,5-1,7 рази) зростання їх значень в 

підгрупах кверцетину, особливо у ІА1 підгрупі ( 15,3% (ІА1) проти 8,0% (ІА2) та 

5,0% (ІБ1), р < 0,05). Водночас, у підгрупах жінок-некурців (ІБ1 та ІБ2) 

прослідковувалась менш виразна динаміка цього показника (5,0% (ІБ1) проти 

3,4% (ІБ2), р < 0,05). Аналіз динаміки основних показників загальної та 

регіональної скоротливості міокарда засвідчив, що ФВ ЛШ збільшилась у хворих 

усіх підгруп, проте її приріст на 10-ту добу був найбільшим в ІА1 та ІБ1 

підгрупах, що достовірно на 48,1-62,1% перевищувало аналогічні показники 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, що є основними показниками 

регіональної скоротливості, на тлі прийому кверцетину зменшились істотніше 
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(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 – на -10,8%; -5,2% (р < 0,05). У жінок-курців (ІА1 підгрупа) 

застосування кверцетину  в схемі стандартного лікування НС, дозволяє 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 1,7 доби. 

Таким чином, 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 тощо) та скорочує тривалість 

госпіталізації. Найбільш виразна позитивна динаміка перелічених показників 

спостерігалась у жінок-курців.   

 

Результати власних досліджень розділу 6 викладені у статтях: [72, 84, 101, 

146].  

Результати власних досліджень розділу 6 апробовані на наукових форумах: 

[7, 35,104, 132, 268].  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

         Останніми роками особливу увагу дослідників і практичних кардіологів 

привертають пацієнти з ГКС без елевації ST жіночої статі, зважаючи на те, що за 

останні  30 років кількість жінок-курців  в Україні зросла втричі. Численними 

дослідженнями доведено, що куріння, поряд з АГ, ЦД, ДЛП, ожирінням, 

належить до так званих «класичних  чинників ризику розвитку  атеросклерозу» 

[129], і має ключове значення у осіб молодого віку, особливо жінок. Відомо, що 

навіть відносно неінтенсивне  куріння  –  до 4 сигарет на добу, збільшує ризик 

ІХС у жінок вдвічі  [69], а при викурюванні 25 сигарет на добу в 3,7 разів зростає 

ризик інсульту [93, 85]. 

         Нами обстежено 225 жінок, з яких 75 – практично здорові особи без ІХС та 

150 хворих на НС, з метою вивчення предикторів розвитку НС , особливостей її 

клінічного перебігу та лікування, залежно від чинника куріння. Встановлено, що 

хворі на НС жінки (ІА підгрупа, середній вік 51,47±2,34 роки)  на 8,1 років 

молодші у порівнянні з жінками з НС, які не курили (ІБ підгрупа, середній вік 

59,57±3,48 роки). Тобто чинник куріння  призводить до більш раннього розвитку 

ГКС,  порівняно з жінками, які не курять. Отримані дані в цілому узгоджуються з 

результатами нещодавно опублікованого реєстру The Malaysian National 

Cardiovascular Disease Database-Acute Coronary Syndrome (NCVD-ACS), у якому 

взяли участь 23108 пацієнтів з ГКС 17 клінік Малайзії, з яких більше 12 тисяч 

були курцями.  Хворі на ГКС курці виявились на 9,6 років молодшими за осіб 

без статусу курця [218]. В нашому дослідженні   тютюнокуріння у жінок-курців  

збільшує ризик розвитку НС в 4,1 рази (OR=4,10±0,31, CI=2,18-6,12). При 

курінні ризик ускладнень істотно більший, ніж за наявності таких традиційних 

факторів ризику, як  АГ, ЦД  та  ожиріння.  

Найпоширенішими ФР серед обстежуваних жінок з НС виявились АГ, 

атерогенна ДЛП, ЦД, ожиріння та професійна шкідливість. Зокрема, АГ 

достовірно частіше реєструвалась у пацієнток-курців з НС, що на 33,8% більше, 

ніж у хворих на НС жінок-некурців. Частка хворих з АГ ІА підгрупи істотно 

перевищує таку в підгрупах практично здорових жінок-курців (ІІА) 

(17,78±1,37%), р ˂ 0,05 та жінок-некурців (ІІБ) (6,67±0,16%), р ˂ 0,05. У 
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дослідженні  Bangalore S. et al. (2008) [131]  також серед курців встановлено 

більшу частку осіб з АГ, що свідчить про підвищений ризик її розвитку 

внаслідок тривалої дії сигаретного диму. Наприклад, у великому 

проспективному дослідженні за участі 28000 жінок з нормальним АТ, було 

продемонстровано, що через 9 років майже у третини розвинулась АГ на фоні 

викурювання більше 14 цигарок в день [225].  Це може пояснюватись ще й тим, 

що куріння призводить до збільшення секреції катехоламінів наднирниками та 

концентрації в гіпоталамусі і плазмі,  внаслідок чого  відбувається підвищення 

АТ, активація факторів зсідання крові та збільшення ЧСС. Катехоламінзалежне 

підвищення хронотропної та інотропної функції міокарда сприяє ще більшому 

його пошкодженню у осіб з ознаками ІХС [177]. 

   При аналізі рівнів АТ у обстежених нами осіб було виявлено достовірно 

більшу частку осіб з важким ступенем (3 ступінь) АГ серед жінок-курців з НС. У 

ІА підгрупі частка цих хворих складала 34,7%, що достовірно вдвічі більше, ніж 

серед жінок-некурців ІБ підгрупи (17,3%), в якій переважна більшість 

обстежуваних в рівних частках мали легкий (42,1%) та середній (40,6%) ступінь 

АГ.   Перебіг АГ був достовірно тривалішим у жінок-курців (ІА), порівняно з 

жінками-некурцями (ІБ) (11,54±0,57 років), і становив в середньому 14,27±0,65 

років, р ˂ 0,05. АГ виникала у них на 10,8 років достовірно раніше, тобто   у 

значно молодшому віці (37,20±2,34 років (ІА) проти 48,03±3,67 років (ІБ), р ˂ 

0,05). Середні рівні САТ у жінок-курців з НС виявились достовірно на 13,56 мм 

рт.ст. вищими, ніж у хворих на НС жінок-некурців та на 7,3-18,5% вищими, ніж в 

підгрупі практично здорових жінок-курців  та жінок-некурців. Середні значення 

ДАТ, навпаки, виявились достовірно вищими у практично здорових жінок, хоча 

й не перевищували допустимих значень. Доведено, що зниження ДАТ ˂ 70 мм 

рт.ст. в осіб з ІХС може призводити до порушення діастолічної перфузії 

міокарда, погіршення коронарного кровоплину та розвитку гострих форм ІХС 

[131]. Середні рівні ПАТ перевищували оптимальні значення і становили 

70,71±1,87 мм рт.ст. в підгрупі жінок-курців з НС (ІА), що достовірно на 16,7% 

вище, ніж в підгрупі жінок-некурців з НС (61,00±2,11 мм рт.ст. (ІБ)), а також 

порівняно з практично здоровими жінками-курцями (ІІА) та жінками-некурцями 
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(ІІБ). Підвищені рівні ПАТ можуть свідчити про ознаки більшої жорсткості 

артерій у хворих на НС жінок, які тривало зазнавали впливу диму сигарет.  

          Серед обстежуваних пацієнток порушення жирового обміну також більш 

інтенсивно та виразно проявлялося у жінок-курців, хворих на НС. Зокрема, 

збільшення ІМТ, ОТ/ОС та ІВО вище загальноприйнятих норм було виявлено у 

47,7- 65,1 % обстежуваних жінок-курців (ІА), що на 23 - 41% більше, ніж у 

жінок, що не курили (ІБ) та в 2,2 рази більше, ніж у практично здорових жінок-

курців (ІІА). У здорових жінок-курців, навпаки, ІМТ був нижчим, ніж в некурців. 

ЦД також реєструвався достовірно майже вдвічі (46,3%) частіше серед 

пацієнток, які курять (IА), в порівнянні з хворими жінками  без фактору куріння 

(ІБ). Поряд з курінням, ЦД є значним фактором ризику ІХС, роль якого у 

розвитку ГКС значно більша у жінок, ніж у чоловіків [232]. Як свідчать 

результати клінічних досліджень, наявність ЦД та метаболічного синдрому 

асоціюється з мультифокальними проявами атеросклерозу, а також високим 

рівнем запальної відповіді [184], особливо у жінок. У осіб-курців з ЦД 

реєструються вищі значення HbA1c, частіше виявляють мікроальбунурію [253], 

що свідчить про ангіотоксичність обох чинників. Ризик смерті у них вдвічі 

вищий, ніж у некурців [238].  У понад 80% жінок-курців з НС (ІА) реєструється ≥ 

3 факторів ризику, а у кожної третьої з них – одразу ≥ 5, що в 2,5 рази вище, ніж 

у жінок-некурців (ІБ), незважаючи на відносно молодий вік цих осіб. 

Особливої уваги заслуговує те, що у обстежених нами хворих на НС 

спостерігались тяжкі порушення ліпідного обміну атерогенного характеру, а 

саме: підвищення рівня ЗХС, ХС ЛПНГ, співвідношення АпоВ/АпоА1, 

гіпертригліцеридемія та зниження вмісту ХС ЛПВГ, виразність яких прямо 

корелювала зі звичкою куріння. Виявлені зміни є найбільш вираженими серед 

осіб жіночої статі з НС і фактором куріння, у яких реєструються достовірно 

найвищі середні рівні атерогенних фракцій ліпідів та найбільша поширеність 

атерогенних порушень ліпідного обміну, як у порівнянні зі здоровими жінками, 

так і з хворими на НС. Зокрема, в підгрупі жінок-курців з НС (ІА) майже 9 з 10  

обстежуваних (88,37±1,54%) мали показник ХС ЛПНГ вищий за цільові 

значення, що в порівнянні з підгрупою жінок-некурців (ІБ) було на 45% більше. 
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Про виразні атерогенні зміни ліпідного обміну свідчить також у 2 рази більша 

поширеність підвищеного (˃1,08 г/л) рівня АпоВ – транспортного білка для ХС 

ЛПНГ в підгрупі ІА, у порівнянні з підгрупами ІБ, ІІА та ІІБ. Здатність 

сигаретного диму істотно знижувати рівень захисних антиатерогенних фракцій 

підтверджує  той факт, що середні значення антиатерогенного ХС ЛПВГ у 

пацієнток зі звичкою куріння (ІА) виявилися достовірно нижчими, ніж в 

підгрупах  ІБ, ІІА та ІІБ. В той час співвідношення АпоВ/АпоА1, як маркер 

інтенсивності проатерогенного зсуву ліпідного спектру, був найвищим в підгрупі 

хворих на НС жінок-курців (ІА). У цій підгрупі середній рівень АпоВ/АпоА1 був 

достовірно в 1,5 -1,6 рази більшим, ніж в ІБ, ІІА та ІІБ підгрупах. Отримані 

результати узгоджуються з даними інших авторів, про те, що активне і пасивне 

куріння сприяє підвищенню вмісту ЗХС в крові та зниженню співвідношення ХС 

ЛПВГ/ХС ЛПНГ, яке вважається більшим прогностичним предиктором розвитку 

гострих форм ІХС. У тих, хто відмовився від куріння, вже протягом найближчих 

тижнів концентрація в крові ХС ЛПВГ істотно підвищується [252].  

Найвища активність системного запалення та найнижча активність 

ендотеліального захисту виявлялась в групах курців, причому у хворих жінок-

курців з НС вона була в середньому в 1,8-2,3 рази вища, ніж у здорових жінок-

курців. Зокрема, частка хворих з підвищеним рівнем СРП > 3 мг/мл  в групі 

жінок-курців з НС виявилась достовірно в 1,8 разів більшою, ніж в групі жінок-

некурців з НС, і переважала у 3,2 рази порівняно з групою практично здорових 

жінок-курців. Середні значення СРП в ІА підгрупі також були достовірно в 1,4 

рази вищі, ніж в ІБ підгрупі,  в 3,1 рази, - ніж в ІІА підгрупі, та у 6,5 разів, - ніж в 

підгрупі ІІБ. Отримані дані узгоджуються з дослідженнями  Physicians Health 

Study, FRISC II, MIRACL, CAPTURE, які показали, що у особ з високим рівнем 

СРП в плазмі (0,24 мг/100 мл) сумарний ризик ускладнень та несприятливого 

перебігу ГКС був підвищений в середньому в 1,7 разів, порівняно з хворими,  у 

яких рівень СРП в плазмі не перевищував 0,24 мг/100 мл [195, 130]. Куріння 

сприяє збільшенню маркерів системного запалення в крові: прозапальних 

цитокінів (інтерлейкіну-6 і TNF- α), фібриногену, СРП та інших, що є важливими 
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чинниками прогресування атеросклерозу та його клінічних проявів [124, 175, 

201, 233]. Зокрема, доведено, що зростання в крові рівня СРП є предиктором ІХС 

та її гострих форм [107]. Ризик НС, пов'язаний з підвищенням рівня СРП, у 

нашому дослідженні становив 3,6 рази (OR=3,62, CI=2,15-4,56). 

  Нами встановлено достовірно найнижчий рівень  TGF-β2   в групі хворих 

на НС жінок зі звичкою куріння (ІА) у порівнянні з пацієнтками-некурцями (ІБ)  

та практично здоровими жінками з і без фактору куріння (ІІА та ІІБ). Зокрема, в 

ІА підгрупі рівень TGF-β2 виявився достовірно на 24,1% меншим, ніж в ІБ,  на 

40,9 % менший, ніж в підгрупі здорових жінок-курців ІІА, та  на 50,2% нижчий 

за показники у жінок ІІБ підгрупи. Відомо, що TGF-β2 виконує різноманітні 

функції: регулює пізню фазу регуляції макрофагів через інгібування TNF-ɑ, 

володіє сильною протизапальною дією, інгібує експресію рецепторів 

ліпопротеїнів дуже низької густини, що сповільнює процес переродження 

макрофагів в пінисті клітини [273] і, відповідно, гальмує атерогенез. Також, на 

фоні  хронічної недостатності коронарного кровопостачання TGF-β2  

безпосередньо бере учвсть у розвитку колатерального кровообігу [125]  – судин з 

добре розвиненою медією, що може сприяти відновленню перфузії міокарда і 

зменшенню її ішемії. Отримані дані можуть свідчити про те, що у жінок з НС ІА 

підгрупи фактор куріння, зменшуючи рівень TGF-β2, сприяє погіршенню 

судинного захисту та збільшенню ризику розвитку НС. Крім того, куріння 

сповільнює ангіогенез та гальмує відповідний розвиток колатерального 

кровообігу у міокарді хворих з наявною хронічною недостатністю коронарного 

кровопостачання, що істотно погіршує процеси його відновлення після гострої 

ішемії. 

Стан  активності ПОЛ оцінювався шляхом аналізу рівнів МДА та ЦП у 

обстежених осіб. У половини хворих на НС жінок-курців  відмічали  підвищений 

рівень  МДА (˃0,45 нмоль/мг),  що в 1,56 рази більше, ніж у жінок ІБ підгрупи, у 

2,2 рази,  ніж в підгрупі здорових жінок-курців ІІА, та у 2,9 рази, ніж в підгрупі 

здорових осіб – некурців. При практично однаковій поширеності підвищеного 

рівня ЦП (˃380 мг/л.год), середні значення цього показника відрізнялись між 

підгрупами. Виявилось, що саме жінки ІА підгрупи мали достовірно найвищий 
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рівень ЦП. Його значення було більшим, ніж у жінок ІБ підгрупи  і здорових 

жінок-курців,  та здорових осіб без звички куріння. Отримані дані свідчать про 

найвищий рівень ПОЛ у пацієнток курців з НС та виражений дисбаланс в 

системі про- та антиоксидантного захисту, що є наслідком тривалої дії 

сигаретного диму. Доведено, що виражена активація процесів 

вільнорадикального окиснення та наступна реакція тканин і систем організму є 

основою оксидативного стресу [217]. Активація вільнорадикальних процесів в 

зоні ішемії та накопичення продуктів деградації вільних радикалів стимулюють 

зсідання крові, збільшують її в’язкість, посилюють аґрегацію та адґезію 

формених елементів крові [81]. Всі ці процеси задіяні у виникненні та 

дестабілізації ІХС, особливо у курців.  

             З сучасних позицій ключовою ланкою в патогенезі атеросклерозу 

вважається ендотеліальна дисфункція, яка проявляється порушенням тонкого 

балансу між основними функціями ендотелію – вазодилатацією і 

вазоконстрикцією, пригніченням і сприянням проліферації, антитромботичної і 

протромботичної, антиоксидантної та прооксидантної [152]. Нами вивчено стан 

функції ендотелію за основними показниками  (ЕТ-1 та еNOS)  у обстежених 

осіб.  Встановлено  збільшення частки осіб з підвищеними  рівнями   ЕТ-1 у 

підгрупах жінок-курців (ІА та ІІА).  У хворих на НС жінок ІА підгрупи даний 

показник був найвищим. Він достовірно у 8,7 разів перевищував аналогічний у 

здорових жінок-курців ІІА підгрупи та у 1,9 рази  порівняно з ІБ підгрупою. 

Середній рівень ЕТ-1 у жінок-курців (ІА) виявився також достовірно в 1,74 рази 

вищим за аналогічний показник у жінок з НС ІБ підгрупи, в 2,4-2,5 рази -

порівняно зі  здоровими жінками-курцями  та здоровими жінками без фактору 

куріння. У курців двох підгруп (ІА, ІІА) середні рівні ЕТ-1 достовірно 

перевищували такі серед некурців (ІБ, ІІБ). Однак, найвищими вони були серед 

жінок-курців, хворих на  НС (ІА). Аналіз рівня eNOS засвідчив його найнижчі 

значення у ІА підгрупі, тобто серед жінок-курців з НС.  Він виявився наполовину 

(45,7% - 52,7%) меншим, ніж в ІБ та ІІА підгрупі. У здорових жінок без звички 

куріння (ІІБ) рівень eNOS складав 230,27 пг/мл, що на 24,1% більше, ніж у 

здорових жінок, що курили (ІІА), і на 81,1%, - ніж серед хворих на НС жінок-
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курців (ІА). Таким чином, підтверджено достовірний зв’язок між фактором 

куріння та ендотеліальною дисфункцією (підвищення рівня ЕТ-1 та зниження 

eNOS),  як у пацієнток з  НС, так і серед практично здорових жінок. Доведено, 

що куріння викликає ендотеліальну дисфункцію внаслідок пошкодження 

ендотелію ксенобіотиками, токсинами та супероксидними радикалами, які 

містяться в тютюновому димі [182]. Компоненти диму активують тромбоцити і 

нейтрофіли, що в свою чергу, посилює продукцію вільних радикалів та адґезію 

моноцитів з ендотеліоцитами, і призводить до прогресування атеросклерозу, 

дестабілізації атеросклеротичної бляшки і розвитку ГКС [18].   

Нами проведено порівняльний аналіз ризиків розвитку НС, залежно від 

факторів ризику у підгрупах хворих на НС жінок-курців (ІА) та жінок-некурців 

(ІБ), порівняно зі здоровими жінками, які курять  (ІІА) і не курять (ІІБ).   

Виявилося, що фактор куріння підвищує ризик виникнення НС у жінок в 4,1 рази 

(OR=4,10, CI=2,18-6,12). Найбільший вплив на ризик виникнення НС у жінок-

курців справляє атерогенна ДЛП, яка є також наслідком тривалої дії сигаретного 

диму   [232]. Зокрема, рівні ЗХС ˃ 4 ммоль, ХС ЛПНГ ˃ 1,8 ммоль/л та  ХС 

ЛПВГ ˂ 1,2 ммоль/л збільшують ризик виникнення НС у осіб-курців, відповідно 

у 12 разів (OR=12,02, СІ=8,12-16,32), 9 разів (OR=9,32, СІ=6,13-12,56) та 4 рази 

(OR=3,91, СІ=2,12-5,45), тобто в 1,5-2 рази більш інтенсивно, ніж серед жінок-

некурців (ІБ), серед яких ризики складали відповідно:  OR=4,21, СІ=2,13-6,72;  

OR=3,56, СІ=2,12-4,91;  OR=1,83, СІ=0,92-3,02. Збільшення співвідношення 

аполіпопротеїнів (АпоВ/АпоА1 ˃ 0,85) підвищувало ризик розвитку НС у жінок-

курців (ІА)  в 2,7 рази (OR=2,69, СІ=1,15-4,21), в той час, як у некурців – лише на 

третину (OR=1,35, СІ=0,52-2,34). Таким чином, проатерогенні порушення 

ліпідного обміну, включаючи клінічні і якісні показники окремих фракцій ліпідів 

та їх транспортної ланки, відіграють ключову роль, як в атерогенезі, так і в 

дестабілізації цього процесу з подальшим розвитком НС. У свою чергу чинник 

куріння у жінок справляє потужну проатерогенну дію і сприяє поглибленню 

порушень ліпідного обміну, переважно у вигляді підвищення вмісту  ЗХС в крові 

та зниження співвідношення ХС ЛПВГ/ХС ЛПНГ, яке вважається більш 

прогностичним предиктором розвитку гострих форм ІХС [252]. 
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Зростання рівня ЕТ-1 ˃ 7,87 пг/мл та зниження TGF-β2 <168 пг/мл  

пов’язане зі збільшенням ризику розвитку НС у курців, відповідно, у 7,4 рази 

(OR=7,44, СІ=2,89-6,21) та 4,1 рази (OR=4,13, СІ=2,78-5,92), що свідчить про 

посилення функції ендотелію на тлі зниження його захисту, особливо у курців 

[182].   Аналогічні показники у жінок-некурців справляють у 2-3 рази менший 

вплив (відповідно, ЕТ-1 ˃ 4,4 пг/мл -  OR=2,62, СІ=1,58-3,52; TGF-β2 <168 пг/мл  

-  OR=2,21, СІ=1,32-3,56). Підвищення активності системного запалення та ПОЛ 

(СРП  ˃ 3мг/л, ФГ  ˃ 4 г/л, МДА ˃ 0,45 нмоль/мг, ЦП  ˃ 380 мг/л.год) 

супроводжується зростанням ризику розвитку НС у жінок-курців ІА підгрупи 

приблизно 2,5-3,5 рази,  відповідно,: OR=3,62, СІ=2,15-4,56; OR=3,12, СІ=1,56-

4,49; OR=2,89, СІ=1,55-3,91; OR=2,34, СІ=1,46-3,25, що значно більше, ніж в 

групі жінок-некурців (відповідно, OR=1,78, СІ=0,95-2,76; OR=1,98, СІ=1,05-3,12; 

OR=1,42, СІ=0,78-2,18; OR=2,41, СІ=1,51-3,62). 

Показники лінійної кореляції Пірсона між окремими досліджуваними 

показниками були найвиразнішими серед обстежуваних  жінок-курців з НС. 

Зокрема, у даній підгрупі хворих спостерігаються сильні кореляційні зв’язки  

між підвищенням рівнів: ЗХС, ХС ЛПНГ, співвідношенням АпоВ/АпоА1, ТГ, 

СРП, ЕТ-1. При цьому обернена кореляція спостерігалась при зниженні TGF-β2, 

eNOS, ХС ЛПВГ. Використовуючи сучасні методи статистичного аналізу, нам 

вдалося встановити високий ризик розвитку НС при значеннях тривалості 

куріння більше 12 років, ЕТ-1 >30 пг/мл та TGF-β2 <160 пг/мл, помірний ризик – 

при тривалості куріння <5 років, ЕТ-1 до 10 пг/мл, TGF-β2  >200 пг/мл. Крім 

того, встановлено значний прогнозований ризик НС у жінок зі звичкою куріння 

при значеннях ІМТ ˃ 30, СРП ˃ 14 мг/л, TGF-β2 ˂ 145 пг/мл, помірний ризик – 

ІМТ ˃27, СРП ˃ 8 мг/л, TGF-β2 ˂ 165 пг/мл. Отримані дані дозволяють виділяти 

групи підвищеного ризику розвитку НС серед жінок-курців і становлять наукову 

новизну, що розширює сучасні погляди на виникнення гострих форм ІХС серед 

жінок, залежно від чинника куріння.  

Наведені дані свідчать про більш виражені ознаки симптомного й 

асимптомного атеросклерозу у курців. Зв’язок між факторами ризику, у тому 
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числі курінням, був доведений багатьма експериментальними та клінічними 

дослідженнями [215, 263]. Аналіз клінічних проявів НС у період її маніфестації 

засвідчив, що майже в половини жінок-курців з НС (43,02 ± 2,98 %) 

спостерігався атиповий больовий синдром та інші нетипові прояви ГКС: нудота, 

слабкість, відчуття задишки, тривога, порушення травлення, підвищена 

пітливість, важкість у руці. У жінок з НС, які не курили, такі симптоми виникали 

достовірно в 1,5 рази рідше (29,69 ± 1,77 %), хоча їх частка також виявилася 

досить вагомою, що загалом характерно для осіб жіночої статі [25]. Відповідно, 

кожна третя пацієнтка зі звичкою куріння (34,92 ± 3,32 %, ІА підгрупа) була 

госпіталізована в спеціалізоване відділення впродовж ≥ 24 год після виникнення 

перших проявів НС, що втричі достовірно частіше, ніж в осіб ІБ підгрупи. При 

цьому середній час з моменту початку симптомів до госпіталізації в обстежених 

пацієнток становив, відповідно, 26,76 ± 8,23 год (ІА) проти 15,36 ± 6,78 год (ІБ), 

р < 0,05. У дослідженнях, присвячених аналізу клінічних проявів НС, було 

продемонстровано часто нехарактерні скарги та ЕКГ-зміни у жінок [58], що 

значно ускладнює її своєчасну діагностику і збільшує час до госпіталізації. 

Аналіз особливостей госпітального періоду перебігу НС засвідчив також 

більшу загальну частоту ускладнень серед жінок-курців (ІА). Зокрема, порівняно 

з жінками ІБ підгрупи, серед них достовірно частіше виникали епізоди гострої 

серцевої  недостатності (Killip I–II) (у 36,05 ± 4,12 % (ІА) проти 21,88 ± 3,91 % 

(ІБ підгрупа) відповідно, р < 0,05), рецидиви больового синдрому (33,72 ± 2,45 % 

(ІА) проти 23,44 ± 3,08 % (ІБ), р < 0,05), порушення ритму і провідності (68,13 ± 

4,88 % (ІА) проти 25,86 ± 5,75 % (ІБ), р < 0,05). У жінок-курців (ІА) 

екстрасистолію (передсердну, шлуночкову) реєстрували в 32,83 ± 5,01 % 

випадків, фібриляцію передсердь – у 13,19 ± 3,55 %, надшлуночкову тахікардію 

– у 5,49 ± 2,39 %, шлуночкову тахікардію – у 2,33 ± 1,15 %, що достовірно 

частіше, ніж у підгрупі порівняння (ІБ), в якій перелічені порушення ритму й 

провідності виникали, відповідно, у 12,07 ± 4,28, 8,62 ± 3,69, 1,72 ± 1,71 та 0,00 % 

випадків (р < 0,05). Частка осіб з порушеннями провідності (aV-блокади) також 

виявилась у 4,1 рази вищою серед пацієнток-курців порівняно з жінками, які не 

курили: 14,29 ± 3,67 % (ІА) проти 3,45 ± 2,40 % (ІБ), р < 0,05. Імовірним 
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поясненням більшої частоти розвитку порушень ритму й провідності є те, що 

сигаретний дим сприяє виникненню гіперадренергічного стану, збільшуючи ЧСС 

та їх інтенсивність серцевих скорочень, і спричинює вазоконстрикцію [108]. 

Куріння призводить до збільшення секреції катехоламінів наднирковими за-

лозами, збільшення їх кількості в гіпоталамусі та концентрації в плазмі, 

внаслідок чого відбуваються підвищення АТ, активація факторів зсідання крові 

та збільшення кількості ЧСС. Підвищення хронотропної та ізотропної функцій 

міокарда на фоні гіперкатехолемії зумовлює ще більше пошкодження міокарда, 

ураженого ІХС [177]. Також літературні дані свідчать про те, що підвищення 

рівня циркулюючих у крові кортикостероїдів у курців сенсибілізує міокард до дії 

адреналіну та норадреналіну, що призводить до електричної нестабільності 

міокарда, розвитку аритмій і гострих форм ІХС [38]. 

Крім того, куріння, впливаючи на стан ендотелію [157], погіршуючи 

ліпідний обмін [256] та збільшуючи активність системного запалення [229] 

сприяє погіршенню коронарного кровообігу, знижує необхідний рівень 

оксигенації та енергозабезпечення міокарда, що призводить до розвитку таких 

ускладнень, як СН, аритмії тощо. У нашому дослідженні встановлено, що 

куріння збільшує ризик ускладненого перебігу НС у жінок у 8,2 рази, наявність у 

курців ДЛП – у 3-10 разів, АГ, ЦД та ожиріння  – ще у 2,2–3,1 рази. Ризик 

розвитку ускладнень НС у жінок-курців перевищує такий у групі жінок, які не 

курили, у 1,5–2,2 рази. Проведене нами дослідження засвідчило істотно гірший 

профіль факторів ризику, а також тяжчий перебіг НС у жінок зі звичкою куріння, 

порівняно з некурцями. З іншого боку, згідно з результатами реєстру The 

Malaysian National Cardiovascular Disease Database-Acute Coronary Syndrome 

(2016), хворі з ГКС - курці, мали меншу поширеність факторів ризику, нижчий 

ризик розвитку ускладнень та летальності, що має назву в літературі «Smoker’s 

paradox». При цьому достовірно більша частка з них вимагала проведення 

ендоваскулярних втручань, особливо при ГКС без елевації сегмента ST (21,6 

проти 16,7 %). Такі розбіжності пояснюються молодшим віком пацієнтів-курців, 

а також тим, що майже всі вони (97,9 %) були чоловікам [264]. Водночас, у 

дослідженнях особливостей розвитку і перебігу ГКС, залежно від статі, 
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констатують значно більшу поширеність АГ та ЦД, поєднання ФР та вищий 

рівень системного запалення серед хворих жінок, порівняно з чоловіками, а 

також вищий ризик серед них ускладнень та смерті [205, 169]. 

Порівняно з некурцями, у жінок-курців достовірно частіше реєструються 

істотно важчі ураження КАГ: гемодинамічно значимі та дифузні ураження, 

переважно  проксимально-медіальних сегментів, частіше дифузні з домінуючою 

локалізацією у лівій КА та її міжшлуночковій гілці, що нерідко супроводжується 

надмірним компенсаторним розвитком колатерального кровоточу [127]. Серед 

жінок-курців з НС (ІА) питома вага пацієнток з багатосудинними ураженнями 

була вдвічі достовірно більшою, ніж у жінок-некурців з НС (ІБ). У жінок-курців 

з НС (ІА) в 1,5 рази частіше, ніж у жінок-некурців з НС (ІБ), виявляються істотні 

порушення коронарної мікроциркуляції та міокардіальної перфузії, особливо у 

випадках відсутності гемодинамічно значимих стенозів КА, що на КАГ 

проявляється значним сповільненням кровотоку і затримкою вивільнення 

контрасту (більше 6 - 7 систол). Відомо, що причиною ГКС можуть бути не лише 

стенотично уражені атеросклеротичним процесом КА з явними змінами на КАГ, 

але й інші механізми дестабілізації коронарного кровоплину, що виникають на 

фоні ангіографічно інтактних КА. Серед причин називають  мікроваскулярні 

порушення, рарефікацію капілярної сітки, дисфункцію ендотелію, причому 

переважно на рівні дрібних судин без залучення магістрального русла, що 

призводить до порушення перфузії міокарда і, як наслідок, – ішемічних 

пошкоджень міокарда [80].  

          Індекс виразкування (UI) виявився достовірно нижчим серед жінок- курців 

з НС (ІА), порівняно з жінками-некурцями (ІБ), що свідчило про глибші 

деструктивні зміни в уражених КА внаслідок куріння. Згідно з даними 

літератури, у третини жінок причиною гострих форм ІХС є саме ерозія атероми 

КА, яка ангіографічно може навіть не візуалізуватися без додаткових методів 

обстеження, таких як optical coherence tomography (OCT) чи ultra vascular ultra 

sound (IVUS). Причиною ж більш агресивних форм ІХС, таких як ГКС, як 

правило, також є розрив атеросклеротичної бляшки зі з виразкуванням [213]. 

Жінки-курці з НС, мають тяжчі дифузні та поширені ураження КА з 
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виникненням гемодинамічних стенозів,  які часто поєднуються з їх дистальними 

мікроваскулярними змінами, що підтверджує несприятливий вплив куріння на 

коронарну систему жіночого серця [137] . 

Методом мультифакторного аналізу виявлено сильний кореляційний 

зв'язок  між: а) тривалістю куріння, збільшенням співвідношення АпоВ/АпоА1 та 

поглиблинням виразкування атеросклеротичної бляшки; б) тривалістю АГ, 

значеннями UI та рівнем ПАТ у жінок-курців з НС, хворих на НС (ІА); в) 

тривалістю куріння, значеннями UI та рівнями TGF-β2, що також становить 

наукову новизну. Встановлений значний і помірний ризик розвитку НС у жінок-

курців при відповідних значеннях перелічених показників. 

         Нами також проведено вивчення ефективності кверцетину з метою 

оптимізації лікування НС у жінок з і без звички куріння на основі аналізу 

динаміки її клінічного перебігу НС, показників загальної та сегментарної 

скоротливості міокарда, показників ліпідного, вуглеводного обмінів, системного 

запалення, маркерів ендотеліальної дисфункції та (ПОЛ. В якості 

цитопротекторного препарату було обрано кверцетин («Корвітин»), який 

додавався до ОМТ. Основними механізмами міокардіо - та 

ендотеліопротекторної дії кверцетину є  гальмування експресії катаболічних  

(прооксидантних і протеолітичних) цитокінів в плазмі крові та 

внутрішньоклітинно, що зумовлює його мембраностабілізуючий, 

антиоксидантний,  цитопротекторний та антиапоптотичний ефект (Мойбенко А., 

2007) [65]. Додавання кверцетину до стандартної терапії НС у жінок-курців (ІА1) 

істотно покращує стан ліпідного обміну (в 1,4-1,6 рази), пришвидшує процеси 

відновлення функції ендотелію, зниження активності ПОЛ та прозапальних 

факторів (в 1,4-1,7 рази), як в порівнянні з курцями, що отримували тільки 

базисну терапію (ІА2), так і в порівнянні з некурцями, які додатково отримували 

кверцетин (ІБ1). Аналіз динаміки рівнів TGF-β2 на фоні лікування виявив більш 

інтенсивне (в 1,5-1,7 рази) зростання рівнів TGF-β2 серед пацієнток-курців, які 

отримували кверцетин,  що, на нашу думку, свідчить про посилення 

ендотеліопротекції. Між підгрупами некурців (ІБ1 та ІБ2) прослідковувалась 

менш виразна динаміка (-5,0% (ІБ1) проти -3,4% (ІБ2), р ˂ 0,05). Отримані дані 
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узгоджуються з результатами інших дослідників. Зокрема, на думку Мамчур В. 

Й. (2005)  [15] кверцетин не тільки може нейтралізувати вільні радикали, але й 

стабілізувати клітинні мембрани, а також активувати ферменти власного 

антиоксидантного захисту організму (супероксиддисмутаза, каталаза). Також 

кверцетин впливає на утворення NO, виявляє властивості модулятора швидкості 

деградації фосфоліпідів, які впливають на вільнорадикальні процеси і 

відповідають за клітинній біосинтез NO та протеїназ [16, 19, 58].  Динаміка 

регіональної скоротливості міокарда ЛШ відобразила істотне покращення 

показників СПЛС та ІндА у пацієнток ІА1 та ІБ1 підгруп. Ці показники 

зменшились, відповідно, на -21,7%; -5,6% (р ˂ 0,05) (ІА1) та -15,5%; -7,7% (р ˂ 

0,05) (ІБ1), у той час, як у підгрупах ІА2 – на -11,2%; -2,4% (р ˂ 0,05), ІБ2 – на -

10,8%; -5,2% (р ˂ 0,05). У нашому дослідженні застосування кверцетину  в схемі 

стандартного лікування НС у жінок-курців, дозволяє суттєво покращити 

показники регіональної скоротливості міокарда, 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 1,7 доби.  

Таким чином, кверцетин спроможний позитивно впливати практично на 

всі  основні механізми ураження ендотелію, ліпідний профіль, маркери ПОЛ і 

запалення та зменшувати наслідки міокардіо- і ангіотоксичної дії сигаретного 

диму у курців. У осіб з ГКС, зокрема, жінок з НС, він покращує її перебіг, що 

сприяє поліпшенню якості життя та прогнозу у найближчі терміни після 

перенесеного ГКС. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі отримано нові науково-обґрунтовані результати, 

що вирішують актуальну науково-практичну проблему: покращення діагностики 

та лікування НС у жінок з і без фактору 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 фактору 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, АпоВ, співвідношення АпоВ/АпоА1 та найнижчі - ХС 

ЛПВГ та Апо А1, виразність яких прямо корелюють 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.  
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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±0,46; 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, 

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 АпоВ/АпоА1, 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. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

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

жінок-курців рекомендовано враховувати важчу коморбідність, вищу частоту 

поєднання ФР, 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 ХСЛПНГ, ХСЛПВГ, АпоА1 та співвідношення АпоВ/АпоА1), 

концентрацію циркулюючих маркерів ендотеліальної дисфункції (ЕТ-1, eNOS), 

системного запалення (СРП), а також рівня 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, а також ретельному моніторингу показників ліпідного обміну.     
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1.  Solomenchuk T.N., Slaba N.A., Tshngryan G.V., Klimkovich E.Y., Slabiy 

O.M., Bedzay A.O. Statintherapy in high risk hypertensive patients: thepossible 

systemic protective effects. Медицинский вестник Эребуни (науч.-практ.  журнал 

национальной академии наук Армении). 2013.  № 4. С. 34-41   (дисертант взяв 

участь у зборі та аналізі первинного матеріалу, клінічних та інструментальних 

обстеженнях пацієнтів, аналізі результатів та їх узагальненні). 

2.  Solomenchuk T.M.,  Slaba N.A., Protsko V.V., Bedzay A.O. Changes of 

twenty-four-hour profile blood pressure and its correction of patients with arterial 

hypertension on the background of combined antihypertensive therapy application.   

Wiadomosci Lekarscie. 2014, T. LXVII, №2. Cz.II. S. 254-257 (дисертант 

особисто провів клінічне та інструментальне обстеження хворих, взяв участь у 

статистичній обробці отриманих даних і підготовці статті до публікації). 

3.  Соломенчук Т.М., Чнгрян Г.В.,  Білавка І.В., Процько В.В., Бедзай А.О., 

Восух О.В. Покращення скоротливої здатності гіпернованого міокарда у хворих 

на гострий коронарний синдром: можливості івабрадину. Ліки України плюс. 

2014. №4. С. 6-9 (дисертант проводив клінічне та інструментальне 

обстеження пацієнтів, взяв участь в узагальненні результатів, їх статистичній 

обробці та підготовці статті до публікації). 

4. Соломенчук Т.М., Восух О.В., Бедзай А.О., Коваль В.Г., Чепка І.М., 

Процько В.В. Ефективність комбінації розувастатину і полікозанолу у хворих на 

стабільну ішемічну хворобу серця з помірно порушеною функцією печінки.  

«Лікарська справа» / «Врачебное дело». 2015. №7-8. С. 29-37 (дисертант провів 

огляд літератури, обстеження тематичних хворих, прийняв участь у 

підготовці статті до публікації). 
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5. Соломенчук Т.М., Слаба Н.А., Чнгрян Г.В., Процько В.В., Бедзай А.О. 

Оптимізація лікування хворих на прогресуючу стенокардію: можливості 

метаболічної терапії.  Кардиология: от науки к практике. 2016. №3. С. 33-48 

(дисертант провів клінічне та інструментальне обстеження тематичних 

пацієнтів, взяв участь в аналізі результатів, їх узагальненні та підготовці 

роботи до друку). 

6. Соломенчук Т.М., Бедзай А.О. Проатерогенні метаболічні розлади та 

оцінка системи пероксидації ліпідів у курців, хворих на нестабільну 

стенокардію.  Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016. №3. С. 

84-87 (дисертант особисто провів огляд літератури, обстеження тематичних 

хворих, здійснив статистичну обробку отриманих результатів та їх 

узагальнення, підготував роботу до друку). 

7. Соломенчук Т.М., Бедзай А.О., Процько В.В. Особливості вуглеводного 

і пуринового обміну у курців, хворих на нестабільну стенокардію.  Буковинський 

медичний вісник.  2016. Т. 20, №4. С. 180-183 (дисертант особисто провів огляд 

літератури, обстеження тематичних хворих, здійснив статистичну обробку 

отриманих результатів та їх узагальнення, підготував роботу до друку). 

8. Соломенчук Т.М. Процько В.В., Бедзай А.О. Особливості морфо-

функціонального стану коронарного кровообігу у жінок-курців з гострим 

коронарним синдромом без підйому ST. «Кардиология: от науки к практике». 

2016. №5-6. С.7-16 (дисертант провів збір і аналіз первинного матеріалу, 

клінічне та інструментальне обстеження пацієнтів, аналіз та узагальнення 

результатів, взяв участь у підготовці статті до публікації). 

9. Solomenchuk T.M., Bedzay A.O., Protsko V.V.  The features of a functional 

state of the coronary circulation in women-smokers with non ST  elevation  acute 

coronary syndrome. Wiadomosci Lekarskie. 2017. T. LXX. Cz. II. S. 321-326 

(дисертант особисто провів збір і аналіз первинного матеріалу, клінічне та 

інструментальне обстеження пацієнтів, аналіз та узагальнення результатів, 

підготував статтю до публікації). 

10. Соломенчук Т.М., Бедзай А.О., Процько В.В. Метаболічні порушення у 

жінок, хворих на нестабільну стенокардію, в залежності від звички куріння . 
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Буковинський медичний вісник. 2017. Т.21, №2. ч.1. С.85-88 (дисертант 

особисто провів огляд літератури, клінічне та інструментальне обстеження 

пацієнтів, опрацював основні положення статті, провів статистичну обробку 

результатів, підготував роботу до друку). 

11. Бедзай А.О. Фактори ризику нестабільної стенокардії у жінок-курців.  

Клінічна та експериментальна патологія.  2018. Т. XYII,  № 1. С. 7-12 

12. Соломенчук Т.М.. Бедзай А.О. Особливості клінічного перебігу 

нестабільної стенокардії у жінок в    залежності від статусу куріння.   

Кардиология: от науки к практике. 2018. №3. С. 22-37 (дисертант особисто 

провів огляд літератури, клінічне та інструментальне обстеження пацієнтів, 

опрацював основні положення статті, провів статистичну обробку 

результатів, підготував роботу до друку). 

13. Соломенчук Т.М., Бедзай  А.О., Луцька  В.Л. Оптимізація лікування 

жінок з нестабільною стенокардією залежно від статусу курця.  Кардиология: от 

науки к практике. 2018. № 5-6. С. 49-71 (дисертант особисто провів аналіз 

літератури, клінічне та інструментальне обстеження пацієнтів, здійснив 

статистичну обробку результатів, підготував роботу до друку). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

 

14. Соломенчук Т.М., Климкович О.Ю., Бедзай А.О.,  Процько В.В. 

Статинотерапія при артеріальній гіпертензії: гіпотензивні та нефропротекторні 

ефекти. Український кардіологічний журнал. 2014. Додаток 4. С. 36-37. 

(Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України, Київ, 23-25 вересня 

2014р.) (дисертант особисто взяв участь в обстеженні пацієнтів, 

статистичній обробці та узагальненні результатів). 

15. Соломенчук Т.М., Чнгрян Г.В., Процько В.В., Бедзай А.О. 

Ехокардіографічні критерії життєздатності міокарда у хворих з нестабільною 

стенокардією та постінфарктним кардіосклерозом.  Український кардіологічний 

журнал. Додаток 4. С. 105-106. (Матеріали  XV Національного конгресу 

кардіологів України, Київ, 23-25 вересня 2014р.) (дисертант особисто взяв 
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участь в обстеженні пацієнтів, статистичній обробці та узагальненні 

результатів). 

16. Соломенчук Т.М., Слаба Н.А., Процько В.В., Бедзай А.О., Чнгрян Г.В., 

Білавка Г.В. Ефективність метаболічної терапії в комплексі лікування 

нестабільної стенокардії.  Ліки України плюс. 2016. №2. С. 18 (Матеріали V 

міжнародного конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна», Львів, 17-18 

травня 2016р.) (дисертант особисто взяв участь в обстеженні пацієнтів, 

статистичній обробці та узагальненні результатів). 

17. Процько  В.В., Соломенчук Т.М., Бедзай А.О. Стан коронарного 

кровообігу у перименопаузальних жінок з гострим коронарним синдромом 

залежно від звички куріння.  Український кардіологічний журнал. 2016. Додаток 

3. С.145. (Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України, Київ, 21-

23 вересня 2016р.) (дисертант провів аналіз літератури,  взяв участь в 

обстеженні пацієнтів, статистичній обробці та узагальненні результатів, 

підготовці роботи до друку). 

18. Соломенчук Т.М., Слаба Н.А,, Процько В.В., Бедзай А.О. Оптимізація 

лікування хворих на стенокардію, що прогресує: можливості метаболічної 

терапії.  Український кардіологічний журнал. 2016 Додаток 3 С. 123. (Матеріали 

XVII Національного конгресу кардіологів України, Київ, 21-23 вересня 2016р.) 

(дисертант особисто взяв участь в обстеженні пацієнтів, статистичній 

обробці та узагальненні результатів). 

19. Bedzay A., Solomenchuk T.  The lipid metabolism specter  and the lipid 

peroxidation system in women smokers patients with unstable angina.   Український 

кардіологічний журнал. 2016. №3. Додаток 3. С.261. (Матеріали XVII  

Національного конгресу кардіологів України, Київ 21-23 вересня 2016р.)   

((дисертант  проводив клінічне та інструментальне обстеження пацієнтів, 

взяв участь в узагальненні результатів та підготовці статті до публікації, 

 виступив з усною доповіддю на конгресі). 

20. Solomenchuk T.M., Bedzay A.O., Protsko V.V. The lipid metabolism 

specter and the lipid peroxidation system in female smokers with unstable angina. Ліки 

України плюс. 2016. №2. С.22. (Матеріали Y міжнародного  конгресу  
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«Профілактика. Антиейджинг. Україна», Львів. 17-18 травня 2016р.) (дисертант 

особисто провів обстеження пацієнтів, аналіз та узагальнення результатів, 

сформулював висновки, підготував роботу до друку,. 

21. Бедзай А. Особливості перебігу нестабільної стенокардії та стан 

вуглеводного і  пуринового обміну у курців.  Матеріали XXI міжнародного 

медичного конгресу студентів і молодих вчених, присвяченого 60-річчю 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.  

24-26 квітня 2017р., Тернопіль, 2017. С. 8 . 

22. Соломенчук Т.М., Бедзай А.О. Показники перекисного окиснення 

ліпідів та рівня антиоксидантного захисту у хворих на нестабільну стенокардію в 

залежності від статті та звички куріння.  Матеріали  LX науково-практичної 

конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»,  присвяченій 

60-річчю ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, 14  червня 2017р., Тернопіль, 2017. С. 

102-103 (дисертант особисто провів обстеження пацієнтів, аналіз та 

узагальнення результатів, сформулював висновки, підготував роботу до друку). 

23. Solomenchuk T.M., Protsko V.V., Bedzay A.O. Coronary circulation in 

perimenopausal women with non ST elevation acute coronary syndrome.  

Український кардіологічний журнал. 2017. Додаток 1. C.73. (Матеріали XVIIІ 

Національного конгресу кардіологів України, Київ, 20-22 вересня 2017р.) 

(дисертант брав участь у клінічному обстеженні пацієнтів, аналізі та 

узагальненні результатів, підготовці роботи до публікації). 

24. Solomenchuk T.M., Slaba N.A., Tshngryan G.V., Protsko V.V., Bedzay 

A.O. The optimization of treatment unstable angina: possibilities of metabolic therapy.  

Український кардіологічний журнал. 2017. Додаток 1. C.179-180. (Матеріали 

XVIII Національного конгресу кардіологів України, Київ, 20-22 вересня 2017р.) 

(дисертант особисто провів обстеження пацієнтів, взяв участь в аналізі та 

узагальненні результатів, підготовці роботи до друку). 

25. Bedzay A. Corrosive influence on  peroxides indicatorslipids and antioxidant 

protection in women-smokers,  patients with unstable angine. Матеріали  

міжнародної науково-практичної конференції «ScienceMax III» Наукова 

ініціатива «Універсум». 27 квітня 2018р., Краматорськ,  2018. С.131-136 
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26. Бедзай А.О. Застосування метаболічної терапії для лікування хворих 

нестабільною стенокардією  жінок-курців. Збірник наукових праць 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Полтавські дні громадського здоров’я». 24-25 травня 2018р., Полтава, 2018. С. 

45-46  (виступав з усною доповіддю на конференції).  
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Додаток Б 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

1. Соломенчук Т.М., Климкович О.Ю., Бедзай А.О.,  Процько В.В. 

Статинотерапія при артеріальній гіпертензії: гіпотензивні та нефропротекторні 

ефекти. Український кардіологічний журнал. 2014. Додаток 4. С. 36-37. 

(Матеріали XV Національного конгресу кардіологів України, Київ, 23-25 вересня 

2014р.)  – публікація тез. 

2. Соломенчук Т.М., Чнгрян Г.В., Процько В.В., Бедзай А.О. 

Ехокардіографічні критерії життєздатності міокарда у хворих з нестабільною 

стенокардією та постінфарктним кардіосклерозом. Український кардіологічний 

журнал. Додаток  4. С. 105-106. (Матеріали  XV Національного конгресу 

кардіологів України, Київ, 23-25 вересня 2014р.) – публікація тез. 

3. Соломенчук Т.М., Слаба Н.А., Процько В.В., Бедзай А.О., Чнгрян Г.В., 

Білавка Г.В. Ефективність метаболічної терапії в комплексі лікування 

нестабільної стенокардії.  Ліки України плюс. 2016. №2. С. 18 (Матеріали V 

міжнародного конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна», Львів, 17-18 

травня 2016р.) – публікація тез. 

4. Процько  В.В., Соломенчук Т.М., Бедзай А.О. Стан коронарного 

кровообігу у перименопаузальних жінок з гострим коронарним синдромом 

залежно від звички куріння.  Український кардіологічний журнал. 2016. Додаток 

3. С.145. (Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України, Київ, 21-

23 вересня 2016р.) – публікація тез. 

5. Соломенчук Т.М., Слаба Н.А,, Процько В.В., Бедзай А.О. Оптимізація 

лікування хворих на стенокардію, що прогресує: можливості метаболічної 

терапії.  Український кардіологічний журнал. 2016. Додаток 3. С. 123. (Матеріали 

XVII Національного конгресу кардіологів України, Київ, 21-23 вересня 2016р.) – 

публікація тез. 

6. Bedzay A., Solomenchuk T.  The lipid metabolism specter  and the lipid 

peroxidation system in women smokers patients with unstable angina.   Український 

кардіологічний журнал. 2016. №3. Додаток 3. С. 261. (Матеріали XVII  
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Національного конгресу кардіологів України, Київ 21-23 вересня 2016р.) – усна 

доповідь. 

7. Solomenchuk T.M., Bedzay A.O., Protsko V.V. The lipid metabolism specter 

and the lipid peroxidation system in female smokers with unstable angina. Ліки 

України плюс. 2016. №2. С.22. (Матеріали Y міжнародного  конгресу  

«Профілактика. Антиейджинг. Україна», Львів. 17-18 травня 2016р. – публікація 

тез. 

8. Бедзай А. Особливості перебігу нестабільної стенокардії та стан 

вуглеводного і  пуринового обміну у курців.  Матеріали XXI міжнародного 

медичного конгресу студентів і молодих вчених, присвяченого 60-річчю 

Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.  

24-26 квітня 2017р., Тернопіль, 2017. С. 8 – публікація тез. 

9. Соломенчук Т.М., Бедзай А.О. Показники перекисного окиснення ліпідів 

та рівня антиоксидантного захисту у хворих на нестабільну стенокардію в 

залежності від статті та звички куріння.  Матеріали  LX науково-практичної 

конференції «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»,  присвяченій 
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