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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Фібриляція передсердь (ФП) є одним з найбільш 
поширених порушень серцевого ритму, яке реєструється в 1-2 % осіб загальної 
популяції (Amin А., 2016; Morillo C.A., 2017; Kumar М., 2018). Серед усіх аритмій 
саме ФП спричиняє найбільшу кількість госпіталізацій і викликів швидкої допомоги 
та чинить найбільшу проблему для практичної охорони здоров’я. Поширеність ФП 
чітко асоційована з віком: від <0,5 % в осіб віком 40-50 років і до 5-15 % в осіб 80 
років (Naccarelli G.V., 2009; Zoni-Berisso M., 2014; Mairess G.H., 2017). Так, після 
досягнення 40-річного віку ризик розвитку ФП у майбутньому становить близько 26 
% (Lloyd-Jones D.M., 2004; Kodani E., 2012). Гендерний розподіл аритмії свідчить про 
те, що ФП дещо частіше зустрічається у чоловічій, ніж у жіночій популяції (Ko D., 
2016; Жарінов О.Й., 2016). 

У 2013 році ФП була зареєстрована у понад 6 мільйонів європейців. У наступні 
50 років очікується значне збільшення захворюваності на ФП (не менше ніж у 2 рази 
порівняно з минулими роками), що пов’язано, насамперед, з тотальним постарінням 
населення і зростанням у них серцево-судинної патології (Schnabel R.B., 2015; 
Kirchhof P., 2016; Mairesse G.H., 2017). Виникнення ФП потенційно можливе при 
будь-якому серцево-судинному захворюванні. Однак, враховуючи, що найбільш 
частим серед них є гіпертонічна хвороба (ГХ), саме нозологічний дует ГХ і ФП 
сьогодні найбільш часто зустрічається у клінічній практиці. 

Актуальність проблеми ФП обумовлена не тільки великою поширеністю, а й 
чисельними ускладненнями, пов’язаними з даною аритмією. Так, у пацієнтів із ФП 
визначається підвищений ризик загальної смерті (частота випадків смерті 
збільшується в 2 рази), інсульту (ризик розвитку інсульту зростає в 6-7 разів) та інших 
тромбоемболічних подій, хронічної серцевої недостатності (Kirchhof P., 2016; Morillo 
C.A., 2017; Chugh S.S., 2014; Chugh S.S., 2013; Son M.K., 2017; Mairesse G.H., 2017). 
Крім того, виникнення ФП й особливо її трансформація у постійну форму 
супроводжується зниженням якості життя, погіршенням фізичної працездатності, 
прискоренням розвитку когнітивних розладів та дисфункції лівого шлуночка (ЛШ) 
(Aliot E., 2014; Magnani J.W., 2016; Singh-Manoux A., 2017; Kirchhof P., 2016). 

У зв’язку з цим фокус дослідників сьогодні зосереджений не лише на проблемі 
антиаритмічної терапії (ААТ), а й на найбільш новій стратегії upstream-терапії – 
терапії «проти течії», метою якої є попередження та гальмування розвитку і 
прогресування ФП завдяки максимальному впливу на основне серцево-судинне 
захворювання та можливі патогенетичні ланки розвитку аритмії. При цьому upstream-
терапія може носити первинно-профілактичний (попередження виникнення нової 
ФП) і вторинно-профілактичний напрямок (попередження рецидивів та переходу 
аритмії в постійну форму) (Savelieva I., 2011; Sanders P., 2017). 

Слід сказати, що стратегія upstream-терапії знаходиться у стадії розробки і на 
сьогоднішній день отримані лише обмежені підтвердження успіху такої концепції. 
Так, у якості достатньо перспективного напрямку upstream-терапії при ФП 
розглядається блокада фізіологічних ефектів альдостерону, що реалізується за 
рахунок застосування антагоністів мінералокортикоїдних рецепторів (АМКР) (Liu T., 
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2016; Sanders P., 2017).  
Відомим фактом є те, що альдостерон приймає безпосередню участь у розвитку 

гіпертрофії міокарда та прогресуванні ремоделювання шлуночків і передсердь і, як 
наслідок цього, у розвитку і прогресуванні дисфункції міокарда; сприяє розвитку 
інтерстиціального фіброзу за рахунок проліферації фібробластів і активації синтезу 
колагену; впливає на характер електролітного обміну (насамперед, кальцієвого, 
калієвого і магнієвого) і вегетативної регуляції (підвищує симпатичну і знижує 
парасимпатичну активність); сприяє розвитку системного запалення та 
оксидативного стресу (Воронков Л.Г., 2013; Cannavo А., 2018). Всі перераховані 
ефекти альдостерону можуть лежати в основі розвитку порушень серцевого ритму. 
Отже, виглядає логічним, що саме блокада альдостеронових рецепторів може 
призводити до зворотних наслідків і, апріорі, до позитивних гемодинамічних, 
антиремоделюючих і антиаритмічних ефектів у хворих із серцево-судинними 
захворюваннями. Слід сказати, що гальмування процесів ремоделювання серця, 
пов’язаних з його гемодинамічним перевантаженням та розвитком фіброзу міокарда, 
розглядається сьогодні у якості провідної фармакологічної мішені upstream-терапії 
при ФП. Остання може бути реалізована за рахунок використання блокаторів ренін-
ангіотензин-альдостеронової системи (РААС) (інгібіторів ангіотензин-
перетворюючого фермента, сартанів і АМКР) (Жарінов О.Й., 2016; Grandi E., 2016). 

Таким чином, ураховуючи вищенаведені дані, подальша розробка заходів, 
направлених на попередження розвитку ФП у хворих із ГХ, є доцільною і 
перспективною. Останнє надає вихід на підвищення ефективності лікування, 
збільшення тривалості та якості життя цих пацієнтів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконувалася в межах планової науково-дослідної теми кафедри внутрішньої 
медицини №3 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова 
МОЗ України «Патогенетичні паралелі між нейро-гуморальними, метаболічними й 
структурно-функціональними порушеннями та характером перебігу різних серцево-
судинних захворювань і коморбідних станів, оптимізація фармакологічної корекції» 
(№ державної реєстрації 0114U007197). Дисертант є співвиконавцем зазначеної теми. 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування пацієнтів з ГХ і 
частими нападами ФП на підставі визначення клінічно-прогностичної ролі 
альдостерону; клінічної ефективності антиаритмічних препаратів (ААП) 1С класу 
(пропафенон, етацизин) у комбінації з блокаторами РААС (периндоприл, лозартан) і 
АМКР (еплеренон). 

Завдання дослідження: 
1. З’ясувати особливості порушень серцевого ритму, структурно-

функціонального стану міокарда в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП залежно від 
її клінічної форми і вегетативного варіанту та рівня альдостерону в плазмі крові. 

2. Визначити кореляції між рівнем альдостерону в плазмі крові та різними 
клінічними й інструментальними показниками у пацієнтів з ГХ і частими нападами 
ФП. 

3. Оцінити антигіпертензивну ефективність комбінацій блокаторів РААС з 
діуретиками (лозартан з гідрохлортіазидом, периндоприл з індапамідом) без/та з 
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АМКР (еплеренон) у пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП упродовж 6 місяців 
лікування. 

4. З'ясувати антиаритмічну ефективність та безпечність ААП 1С класу 
(пропафенон, етацизин) у пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП залежно від 
вегетативного варіанту аритмії, рівня альдостерону в плазмі крові, застосування 
різних варіантів антигіпертензивної терапії та еплеренону впродовж 6 місяців 
лікування. 

5. Визначити вплив різних варіантів антиаритмічної і антигіпертензивної 
терапії та еплеренону на порушення серцевого ритму та структурно-функціональний 
стан міокарда в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП упродовж 6 місяців лікування. 

6. Обґрунтувати можливість підвищення ефективності лікування частих 
нападів ФП у хворих з ГХ. 

Об’єкт дослідження - ГХ ІІ стадії з частими нападами ФП. 
Предмет дослідження - характер перебігу ФП у пацієнтів із ГХ; рівень 

альдостерону в плазмі крові; порушення серцевого ритму; структурно-
функціональний стан міокарда; клінічна ефективність і безпечність ААП 1С класу 
(пропафенон, етацизин), комбінацій блокаторів РААС з діуретиками (лозартан з 
гідрохлортіазидом, периндоприл з індапамідом) і АМКР (еплеренон); предиктори 
антиаритмічної ефективності. 

Методи дослідження: загальноклінічне дослідження з метою верифікації ГХ і 
ФП, виявлення супутньої патології і визначення показів та протипоказів до 
включення хворих у дослідження; антропометричні вимірювання: вага, зріст; 
лабораторні методики з метою визначення: альдостерону, ліпідного спектру крові, 
глюкози крові, креатиніну; електрокардіографія (ЕКГ) в 12 відведеннях; холтерівське 
моніторування ЕКГ (ХМ ЕКГ); ехокардіографічне дослідження (ЕхоКГ) в М-, В-, Д-, 
Т- режимах; велоергометрія; методи статистичної обробки матеріалу. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі представлено вирішення 
наукового завдання щодо підвищення ефективності лікування хворих з ГХ і частими 
нападами ФП. Визначені ЕКГ- і ЕхоКГ-маркери частих нападів ФП у хворих з ГХ. 
Отримані додаткові дані щодо зв'язку плазмового рівня альдостерону з різними 
клінічно-інструментальними показниками. Уперше продемонстровано, що найбільш 
тісний кореляційний зв'язок рівня альдостерону визначається з характером 
вегетативної регуляції та ЕКГ-ознаками електричної нестабільності міокарда 
передсердь.  

У роботі оцінена клінічна ефективність і безпечність препаратів 1С класу 
пропафенону і етацизину упродовж 6 місяців при різних вегетативних варіантах ФП. 
Продемонстровано, що повне усунення нападів ФП визначається лише в третини 
(35,8 %) пацієнтів, у той час як у 2/3 (64,2 %) - має місце частковий антиаритмічний 
ефект. У хворих з ГХ і частими нападами ФП вперше вивчена антигіпертензивна 
ефективність комбінацій периндоприл + індапамід і лозартан + гідрохлортіазид без/та 
з еплереноном, оцінений вплив цих комбінацій на антиаритмічну ефективність 
препаратів 1С класу, структуру і характер порушень серцевого ритму і структурно-
функціональний стан міокарда впродовж 6 місяців. Уперше визначені критерії 
прогнозування антиаритмічної ефективності еплеренону в комплексному лікуванні 
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частих нападів ФП у хворих з ГХ та обґрунтовані можливі шляхи підвищення 
ефективності ААТ в даної категорії хворих. 

Практичне значення одержаних результатів. За результатами проведеного 
дослідження складений конкретний алгоритм дій при частих нападах ФП у хворих з 
ГХ ІІ стадії без важких структурних уражень міокарда з урахуванням вегетативного 
варіанту ФП і рівня альдостерону в плазмі крові. Останнє передбачає 
диференційований підхід до вибору ААТ і надає можливість підвищити ефективність 
лікування даної категорії хворих, що дозволить зменшити кількість госпіталізацій і 
підвищить якість життя пацієнтів. 

За результатами проведеного дослідження видано деклараційний патент 
України на корисну модель № 131439 від 10. 01. 2019 р. «Спосіб оптимізації лікування 
пацієнтів на гіпертонічну хворобу з частими нападами фібриляції передсердь».  

Впровадження результатів роботи в практику. Матеріали дисертаційної 
роботи впроваджені у практичну діяльність кардіологічного відділення для хворих з 
порушенням ритму КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-судинної патології», кардіологічного відділення 
Вінницької обласної клінічної лікарні імені М.І. Пирогова, відділення порушення 
ритму Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру, відділення хронічної 
ішемічної хвороби серця Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного 
центру, кардіологічного відділення Хмельницького обласного кардіологічного 
диспансеру. Результати дослідження запропоновані до використання в науково-
педагогічному процесі кафедр внутрішньої медицини №3, пропедевтики внутрішньої 
медицини та внутрішньої медицини медичного факультету №2 Вінницького 
національного медичного університету імені М.І. Пирогова. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана автором на базі 
КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-
судинної патології». Дисертантом особисто обґрунтовано актуальність, 
сформульовано мету та завдання дослідження, проведено огляд літератури за темою 
дисертації, здійснено патентно-інформаційний пошук, на підставі чого визначено 
напрямок наукового дослідження, обрано обсяг дослідження. Особисто проведено 
клінічне обстеження хворих із використанням загальноклінічних та 
інструментальних методів обстеження. Мета, завдання дослідження, аналіз 
отриманих даних, формулювання висновків та розроблення практичних рекомендації 
роботи проведено спільно з науковим керівником. Автором особисто сформовано 
базу даних, здійснено статистичну обробку, проаналізовано та узагальнено отримані 
результати, написаний текст дисертації, оформлені рисунки та таблиці, додатки та 
список літератури. Автором підготовлені матеріли, що були опубліковані за темою 
дослідження. 

В публікаціях у співавторстві дисертанту належить провідна роль. Права 
співавторів публікацій порушені не були, конфлікти інтересів відсутні. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційної роботи були 
представлені на Європейському конгресі з гострої серцево-судинної допомоги 2018 
(постерна доповідь, 3-5 березня 2018 р., Мілан, Італія), XVIII Національному конгресі 
кардіологів України (постерна доповідь, 20-22 вересня, 2017 р., м. Київ, Україна), XIX 



5 
 

 

Національному конгресі кардіологів України (усна доповідь, 26-28 вересня 2018 р., м. 
Київ, Україна), VIII науково-практичній конференції Асоціації аритмологів України 
(усна доповідь, 17-18 травня 2018 р., м. Київ, Україна), науково-практичній 
конференції «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні» (усна 
доповідь, 30 травня-1 червня 2018 р., м. Одеса, Україна), науково-практичній 
конференції «Терапевтичні читання 2017: досягнення та перспективи» (усна 
доповідь, 15-16 березня 2017 р., м. Вінниця, Україна), науково-практичній 
конференції «Терапевтичні читання 2018: досягнення та перспективи» (усна 
доповідь, 14-15 березня 2018 р., м. Вінниця, Україна), XIV Міжнародній науковій 
конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2017» (усна 
доповідь, 26-28 квітня 2017 р., м. Вінниця, Україна), XV Міжнародній науковій 
конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018» (усна 
доповідь, 18-20 квітня 2018 р., м. Вінниця, Україна), терапевтичній конференції 
молодих вчених ВНМУ імені М.І. Пирогова клініки МКЛ №1 м. Вінниці (усна 
доповідь, 10 лютого 2017 р. м. Вінниця, Україна). 

Апробація дисертації проведена 7 грудня 2018 року на спільному засіданні 
кафедр внутрішньої медицини №1, №2, №3, пропедевтики внутрішньої медицини, 
внутрішньої медицини медичного факультету №2, клінічної фармації та клінічної 
фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 25 наукових праць, з яких 
9 статей у фахових виданнях України: 1 у виданні, що входить в наукометричну базу 
Web of science, 8 – у виданнях, що входять до наукометричних баз РИНЦ, Index 
Copernicus international, Ulrich’s Periodicals Directory, ASI, JIFACTOR, Journal Factor, 
ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar. Опубліковано 13 тез 
у матеріалах конгресів, наукових та науково-практичних конференцій, у т. ч. – 1 в 
European heart journal acute cardiovascular care та 1 – в Global heart journal. 
Опубліковані 2 оглядові статті за тематикою дослідження. Видано 1 деклараційний 
патент на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації. Основний текст дисертаційної роботи 
викладено українською мовою на 156 сторінках друкованого тексту (загальна 
кількість – 251 сторінка). Робота ілюстрована 23 таблицями та 27 рисунками і 
складається з анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів 
дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих 
результатів, висновків, практичних рекомендацій, додатків, списку використаних 
літературних джерел, у кількості 225, а саме: кирилицею – 84, латиницею – 141. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Матеріали та методи дослідження. Проведене дослідження базується на 

обстеженні 146 пацієнтів із ГХ ІІ стадії з частими нападами ФП, віком від 37 до 86 (в 
середньому 61,2±0,7) років, які склали основний клінічний масив дослідження. Серед 
основного масиву 68 (46,6 %) обстежених були чоловіки та 78 (53,4 %) – жінки 
відповідно. У 56 (38,4%) випадків перебіг аритмії носив характер пароксизмальної і в 
90 (61,6%) – персистуючої форми відповідно. Розподіл хворих за різними 
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вегетативними варіантами ФП, який проводили згідно принципу, запропонованого P. 
Сoumel (1992), свідчив, що в 31 (21,2 %) пацієнта визначався вагусний, у 70 (47,9 %) 
– адреналовий і в 45 (30,9 %) – змішаний варіант аритмії. У проведене дослідження 
увійшли лише пацієнти з симптомним перебігом ФП (ІІ і ІІІ класом за EHRA). 

У якості групи порівняння обстежено 26 пацієнтів із ГХ ІІ стадії без ФП, яка 
виключалась за допомогою анамнестичних даних і даних ХМ ЕКГ, віком від 39 до 74 
(в середньому 59,3±2,2) років. Серед них 11 (42,3 %) обстежених були чоловіки та 15 
(57,7 %) – жінки відповідно. Крім того, в якості групи контролю було обстежено 20 
відносно здорових осіб, у яких за допомогою клінічних й інструментальних даних 
була виключена суттєва соматична патологія, віком від 39 до 63 (в середньому 
57,6±2,3) років. У групі контролю 8 (40,0 %) обстежених були чоловіки та 12 (60,0 %) 
– жінки відповідно.  

Усі пацієнти, включені в дослідження, проходили лікування і обстеження на 
базі КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр 
серцево-судинної патології» впродовж 2015-2017 років.  

Критерії включення хворих у дослідження: ГХ ІІ стадії за рекомендаціями 
Української асоціації кардіологів (2013); пароксимальна або персистуюча форма ФП 
за рекомендаціями Української асоціації кардіологів (2016) з частими симптомними 
нападами аритмії (1 напад на 3 місяці і частіше), яка потребувала ААТ з метою 
контролю синусового ритму; відсутність попередньої постійної ААТ. 

Критерії невключення хворих у дослідження: ГХ І або ІІІ стадії та 
симптоматичні артеріальні гіпертензії; ішемічна хвороба серця: стабільна і 
нестабільна стенокардія, гострий і перенесений інфаркт міокарда; рідкі напади ФП і 
постійна форма ФП; наявність протипоказів до відновлення синусового ритму і 
призначення ААТ; синдром слабкості синусового вузла, атріо-вентрикулярна блокада 
ІІ-ІІІ ступеня, імплантований або потреба в імплантації штучного водія ритму з різних 
причин; запальні захворювання міокарда, вроджені та набуті вади серця, 
кардіоміопатії; тяжкі та клінічно значимі коморбідні стани (хронічні обструктивні 
захворювання легень, декомпенсований ЦД, захворювання щитоподібної залози, 
печінки і нирок з порушенням їх функції, анемії) і зловживання алкоголем; 
протипокази до застосування блокаторів РААС, АМКР і ААП 1С і ІІІ класу. 

Усім обстеженим була призначена постійна ААТ згідно уніфікованого 
клінічного протоколу і чинного наказу МОЗ України № 597 від 15.06.2016. Підбір 
ефективної ААТ у кожному конкретному випадку здійснювали поетапно. На 1 етапі 
стартовий ААП призначали в залежності від вегетативного варіанту аритмії. Так, у 
разі адреналового або змішаного варіанту ФП призначали пропафенон 300-900 
мг/добу, а в разі вагусного – етацизин 100-200 мг/добу. На 2 етапі, в разі 
неефективності пропафенону, його замінювали на етацизин 100-200 мг/доб. При 
недостатній ефективності останнього (3 етап) до нього додавали β-адреноблокатор 
бісопролол 2,5-5 мг/добу. При неефективності такої комбінації (4 етап) 
використовували соталол, аміодарон або радіочастотну абляцію. При неефективності 
етацизину при вагусних варіантах ФП пацієнти направлялись на радіочастотну 
абляцію і виключались з дослідження.  

Антиаритмічна ефективність ААП оцінювалась за суб'єктивним відчуттям 
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пацієнтів – проводилась самооцінка пацієнтом частоти нападів ФП та їх перебігу. 
Вона розглядалась як повна у разі зникнення нападів аритмії та їх відсутності 
впродовж 6 місяців спостереження і як часткова – у разі зменшення частоти нападів 
аритмії (на 50-75 %), що суб'єктивно відчувалось хворим, зменшення тривалості 
нападів і/або поліпшення умов їх припинення (відсутність необхідності 
госпіталізацій і застосування інших ААП або електроімпульсної терапії (ЕІТ)). У разі 
відсутності динаміки частоти нападів ФП антиаритмічний ефект розцінювали як 
відсутній. У цьому випадку, згідно наведеного алгоритму, проводилась заміна на 
інший ААП. У разі неможливості збереження синусового ритму і переходу в постійну 
форму пацієнт виключався з дослідження. Термін спостереження за хворими, з 
моменту підбору ефективної ААТ, склав 6 місяців. Фактичний середній термін 
спостереження за хворими становив 8,2±0,4 місяці. 

У якості стартової антигіпертензивної терапії були використані фіксовані 
комбінації периндоприлу з індапамідом і лозартану з гідрохлортіазидом. У частини 
пацієнтів до наведених комбінацій додавали еплеренон, який використовували в 
фіксованій дозі 25 мг/добу. Останній призначався з метою вивчення ефективності 
upstream-терапії ФП АМКР. Призначення тієї чи іншої комбінації та еплеренону 
здійснювали цикловим методом послідовного призначення препаратів (1 цикл – 8 
хворих): 1 і 2 хворий – периндоприл + індапамід; 3 і 4 – лозартан + гідрохлортіазид; 
5 і 6 – периндоприл + індапамід + еплеренон та 7 і 8 – лозартан + гідрохлортіазид + 
еплеренон. У наступному циклі наведена послідовність повторювалась. 

Результати дослідження були проаналізовані в залежності від наявності та 
відсутності ФП, від клінічної форми і вегетативного варіанту аритмії, рівня 
альдостерону в плазмі. 

Статистичну обробку результатів дослідження здійснювали за допомогою 
стандартних методів із застосуванням пакета прикладних програм StatSoft «Statistica» 
v. 12.0 згідно з рекомендаціями (Реброва О.Ю., 2006). У разі кількісних величин 
результати були представлені у вигляді медіани та інтерквартильного розмаху (25 і 
75 процентилі) й у разі відносних величин у вигляді відсотків (%). Для виділення 
різних рівнів альдостерону були використані значення 25 і 75 процентилю в 
обстеженій вибірці. Величину < за значення 25 процентилю розглядали як відносно 
низький (ВНРА), > 75 процентилю – як відносно високий (ВВРА), а значення у межах 
від 25 до 75 процентилю – як проміжний (помірний) (ПРА) рівень гормону 
відповідно. 

Порівняння кількісних величин у групах проводили за допомогою U-критерію 
Манна – Уітні і Kruskal-Wallis ANOVA test, відносних величин – за критерієм χ2. 
Вірогідною вважали різницю p < 0,05. Динаміка показників через 6 місяців 
розрахована за Wilcoxon matched pairs test, асоціативні зв'язки між показниками – за 
ранговим кореляційним аналізом Спірмена, порогові величини для різних чинників 
та відношення шансів – за рекомендаціями (Реброва О.Ю., 2006). 

Для визначення критеріїв прогнозування розвитку частих нападів ФП був 
використаний метод множинної лінійної покрокової регресії, інформативність 
прогнозування була оцінена за допомогою коефіцієнту множинної регресії 
(коефіцієнту детермінації) та критерію Фішера. Інформативність, чутливість і 
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специфічність пронозування визначали за рекомендаціями (Реброва О.Ю., 2006). 
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз даних ХМ ЕКГ показав, 

що у хворих з ФП незалежно від форми аритмії, порівняно з пацієнтами без ФП, 
реєструється суттєво вища загальна кількість суправентрикулярних екстраситол (СЕ) 
за добу (1606 і 2198 проти 24, р<0,0001) та частота парних і групових СЕ. Останні 
спостерігали у 73,2 % пацієнтів з пароксизмальною і 83,3 % – з персистуючою 
формою ФП за її відсутності в пацієнтів без ФП (р<0,0001).  

Отримані нами дані показали, що короткі безсимптомні епізоди 
суправентрикулярної тахікардії (СВТ) виявлені в 35,7% пацієнтів з пароксизмальною, 
у 33,3 % – з персистуючою ФП та в жодного з хворих без ФП (р<0,001). У 55,4% 
пацієнтів з пароксизмальною і у 41,1 % – з персистуючою ФП упродовж доби 
реєстрували короткі безсимптомні епізоди ФП (р = 0,09). Дисперсія інтервалу QT 
була достовірно вищою, а співвідношення дисперсій PQ/QT - меншим у групах 
хворих з ФП порівняно з хворими без ФП (95 і 90 мс проти 70 мс, р = 0,02 і 0,03 та 
0,52 і 0,50 проти 0,73, р = 0,04 і 0,03 відповідно).  

Порівняльний аналіз результатів ХМ ЕКГ у пацієнтів з різним вегетативним 
варіантом аритмії показав, що частота серцевих скорочень (ЧСС) в активний період 
доби була значно вищою в групах з адреналовим та змішаним порівняно з вагусним 
варіантом ФП (89 і 93 проти 80, р = 0,03 і 0,01 відповідно). У пацієнтів із вагусним 
варіантом аритмії ЧСС у нічний час (ЧССніч) була суттєво нижча, ніж у пацієнтів з 
адреналовим (57 проти 62, р = 0,04), а середньодобова ЧСС (ЧССдоб) суттєво нижча, 
ніж у пацієнтів зі змішаним варіантом (70 проти 76, р = 0,04). 

Найвища величина циркадного індексу (ЦІ) була зареєстрована в групі зі 
змішаним варіантом ФП (1,55 проти 1,45 і 1,37, р = 0,04 та 0,007 відповідно). Крім того, 
величина показника була достовірно вищою у пацієнтів з адреналовим порівняно із 
вагусним варіантом аритмії (1,45 проти 1,37, р = 0,02). 

У групі пацієнтів зі змішаним варіантом порівняно з пацієнтами з вагусним та 
адреналовим варіантами ФП виявили статистично значуще збільшення загальної 
добової кількості СЕ (3128 проти 1950 і 1958, р = 0,03 і 0,02, відповідно) та парних і 
групових СЕ (314 проти 89 і 87, р = 0,008 і 0,03 відповідно). 

У 25,8 % пацієнтів з вагусним, 32,9 % – з адреналовим та 42,2 % – зі змішаним 
варіантом ФП впродовж доби реєстрували короткі безсимптомні епізоди СВТ з 
найбільшою добовою їх кількістю у пацієнтів з вагусним варіантом аритмії (7 проти 
4 і 4, р = 0,03 і 0,01, відповідно). Короткі безсимптомні епізоди ФП упродовж доби 
зареєстровані в 41,9 % пацієнтів з вагусним, 41,4 % – з адреналовим і 57,8 % – змішаним 
варіантом аритмії. Добова кількість цих епізодів виявилась суттєво вищою в пацієнтів з 
адреналовим порівняно з вагусним варіантом (8 проти 3, р = 0,04).  

Величина дисперсії інтервалу PQ була достовірно вищою у пацієнтів з вагусним 
порівняно з хворими зі змішаним варіантом ФП (60 проти 40 мс, р = 0,03). Зміни 
останньої, за даними літератури, асоціюються з тяжчим електричним, а отже, і 
структурним ремоделюванням міокарда лівого передсердя (ЛП) (Monte I, 2005). 

Аналіз даних ХМ ЕКГ, який проводився в залежності від рівня альдостерону в 
плазмі, показав, що в групі пацієнтів з ВВРА, порівняно з ВНРА, спостерігалось 
достовірне збільшення величини ЧССдоб (77 проти 72, р = 0,04) і ЦІ (1,47 проти 1,39, 
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р = 0,03). 
У свою чергу величина ЦІ була достовірно вищою в групі з ПРА порівняно з 

групою з ВНРА (1,49 проти 1,39, р = 0,02). Слід констатувати той факт, що зростання 
рівня альдостерону в плазмі крові в пацієнтів з ГХ і частими рецидивами ФП 
асоціюється зі збільшенням ЧССдоб і ЦІ. Зміни останнього показника демонструють 
зростання різниці між величинами денної та ЧССніч у цієї категорії хворих. 

З іншого боку нами була виявлена суттєва різниця в кількості хворих з 
зареєстрованими епізодами СВТ. Частка останніх була достовірно вищою в групі з 
ВВРА, порівняно з хворими з ПРА і ВНРА (48,6 проти 29,7 і 29,2 %, р = 0,05 і 0,04 
відповідно), при відсутності суттєвих змін у кількості цих епізодів та їх сумарної 
тривалості за добу. Наявність епізодів СВТ, на нашу думку, може свідчити про 
електричну нестабільність міокарда передсердь, яка і лежить в основі формування 
механізму re-entry і є патофізіологічним субстратом для розвитку ФП. 

Виходячи з попередніх даних виглядає логічним, що найбільша кількість 
випадків з зареєстрованими епізодами ФП спостерігалась у групі з ВВРА (62,2 проти 
38,9 і 45,9 % відповідно). При цьому достовірність різниці відсотків визначалась лише 
по відношенню до групи з ПРА (р = 0,02). Натомість кількість зареєстрованих за добу 
епізодів ФП була статистично вищою в пацієнтів з ВВРА і ПРА порівняно з групою з 
ВНРА (6 і 6 проти 3 за добу, р = 0,02 і 0,03 відповідно), у той час як сумарна тривалість 
цих епізодів за добу була достовірно вищою в групі ВВРА у порівнянні з ВНРА і ПРА 
(226 проти 35 і 59 с, р = 0,001 і 0,007 відповідно). 

Досить неочікуваним для нас виявився той факт, що у 24,3-54,1 % обстежених 
пацієнтів з ГХ і частими рецидивами ФП реєструвались шлуночкові екстраситоли 
(ШЕ) у середньому від 47 до 68 епізодів за добу. З’ясувалось, що кількість цих хворих 
була достовірно вищою в групі з ВВРА порівняно з хворими з ВНРА (54,1 проти 24,3 
%, р = 0,009). Крім того, в групі з ВВРА реєстрували суттєво вищий відсоток випадків 
з парною і груповою ШЕ, що досягало статистичної достовірності по відношенню до 
інших груп хворих (24,3 проти 9,7 і 8,1 %, р = 0,05 і 0,04 відповідно). Безперечно, 
збільшення активності шлуночкового аритмогенезу в пацієнтів із частими 
рецидивами ФП, що проявляється появою, насамперед, парної і групової ШЕ, 
свідчить про зростання електричної нестабільності міокарда шлуночків унаслідок 
його гемодинамічного перевантаження. 

Отже, проведений аналіз надав можливість виділити ЕКГ-маркери частих 
симптомних нападів ФП у хворих з ГХ. У якості останніх слід було розглядати: часті, 
парні і групові СЕ, безсимптомні епізоди СВТ/ФП, збільшення величини дисперсії 
інтервалу Q-T і зменшення співвідношення дисперсій PQ/QT. Останнє свідчить про 
наявність ознак електричної нестабільності міокарда шлуночків у пацієнтів з частими 
нападами ФП.  

Крім того, методом множинної лінійної покрокової регресії була визначена 
найбільш інформативна (з найбільшою величиною коефіцієнту детермінації) 
комбінація ЕКГ-маркерів, яка дозволяла прогнозувати часті симптомні пароксизми ФП 
у хворих з ГХ. Ними виявилась часта СЕ (> 330 епізодів за добу) + наявність парної і 
групової (> 1 епізоду за добу) + наявність коротких безсимптомних епізодів СВТ/ФП 
(1 і більше епізодів за добу). Інформативність прогнозування частих симтомних 
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нападів ФП у хворих з ГХ склала (R2 = 0,52, F = 48,2 i p <0,001).  
Проведений аналіз даних ЕхоКГ показав статистично значуще збільшення 

абсолютних і відносних розмірів і об'ємів ЛП у групах пацієнтів з ГХ та ФП 
незалежно від її клінічної форми порівняно з пацієнтами з ГХ без аритмії: передньо-
задній розмір ЛП – 42 і 42 проти 37 мм (р <0,0001), індекс ЛП (іЛП) – 20,8 і 20,9 проти 
18,3 мм/м2 (р <0,0001), об’єм ЛП (ОЛП) – 74 і 73 проти 49 мл (р <0,0001), індекс ОЛП 
(іОЛП) – 37,3 і 36,5 проти 26,1 мл/м2 (р <0,0001), співвідношення розмірів ЛП до 
правого передсердя (ЛП/ПП) – 1,16 і 1,12 проти 0,92 (р <0,0003) і ОЛП до маси 
міокарда ЛШ (ОЛП/ММЛШ) – 0,28 і 0,27 проти 0,21 мл/г (р <0,0001).  

При оцінці показників діастолічної функції ЛШ було встановлено, що час 
ізоволюметричного розслаблення міокарда і співідношення максимальної швидкості 
раннього (Е) і пізнього (А) діастолічного наповнення ЛШ (Е/A) у групах пацієнтів з 
ФП були значно меншими, ніж у групі пацієнтів без аритмії (90 і 88 проти 97 мс, р < 
0,05 та 0,78 і 0,82 проти 0,92, р = 0,02 і 0,01 відповідно). При цьому порушення 
діастолічної функції ЛШ за типом «сповільненої релаксації» було виявлено у 84,6 % 
пацієнтів без ФП, у 76,8 % пацієнтів з пароксизмальною та у 65,6 % пацієнтів з 
персистуючою ФП. 

При оцінці даних ЕхоКГ-дослідження, окрім стандартних показників, нами 
оцінений стан клапанного апарату серця. Мітральна та трикуспідальна регургітації 
значно частіше реєструвалися у пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП порівняно з 
пацієнтами з ГХ без аритмії (73,2 та 72,2 проти 46,2 %, р = 0,02 і 0,01 та 50,0 і 47,8 
проти 23,1 %, р = 0,02 і 0,02 відповідно).  

У свою чергу в пацієнтів з різним вегетативним варіантом ФП мітральна 
регургітація була виявлена у 71,0 % пацієнтів з вагусним, 75,7 % – з адренергічним та 
62,2 % пацієнтів зі змішаним варіантом ФП. Крім того, ІІ ступінь мітральної 
регургітації частіше реєстрували у групі змішаного порівняно з вагусним варіантом 
ФП (28,6 проти 13,3 %, р = 0,05). Трикуспідальну регургітацію І-ІІ ступеня 
реєстрували частіше в групі з адренергічним порівняно з вагусним варіантом ФП 
(57,1 проти 32,3 %, р = 0,02). Натомість аортальну регургітацію (І ступеня) частіше 
спостерігали при вагусному порівняно з адренергічним варіантом ФП (29,0 проти 
12,9 %, р = 0,05). Крім того було показано, що зростання плазмового рівня 
альдостерону в пацієнтів з частими нападами ФП асоціюється зі збільшенням частоти 
реєстрації помірної мітральної (32,5 проти 13,9 %, р = 0,02) та трикуспідальної (67,6 
проти 37,8, 44,4 %, р = 0,01 і 0,02 відповідно) регургітації. 

Отже, проведений аналіз надав можливість виділити ЕхоКГ-маркери частих 
симптомних нападів ФП у хворих з ГХ, серед яких найбільшу інформативність 
виявили співвідношення ОЛП/ММЛШ >0,23 мл/г (88 %), ЛП >40 мм (83 %), ОЛП >60 
мл/м2 (72 %), іЛП (69 %) і іОЛП (67 %). Натомість у якості найбільш інформативної 
комбінації ЕхоГ-маркерів слід було розглядати ОЛП/ММЛШ > 0,23 мл/г + ЛП >40 
мм + наявність мітральної регургітації (R2 = 0,49, F = 41,6 і p <0,001). 

Результати проведеного дослідження свідчили, що рівень альдостерону в 
плазмі крові в групі хворих на ГХ без ФП склав 98 (75; 126) пг/мл і був достовірно 
вищим порівняно з групою практично здорових осіб – 42 (21; 68) пг/мл, р = 0,008. У 
свою чергу, рівень альдостерону в плазмі крові в групі пацієнтів з ГХ і ФП склав 121 
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(62; 184) пг/мл та був значно вищим, ніж у групі без ФП та в групі практично здорових 
осіб (р = 0,04 і р <0,0001, відповідно). Встановлено, що рівень альдостерону в групі 
пацієнтів з ГХ і персистуючою формою ФП був достовірно вищим порівняно з 
групою хворих без ФП та пароксизмальною формою аритмії (144 проти 98 та 97, р = 
0,02 і 0,008 відповідно). 

Результати аналізу рівня альдостерону в залежності від вегетативного варіанту 
аритмії показали, що у групі пацієнтів з адреналовим варіантом ФП рівень 
альдостерону був статистично вищим порівняно з іншими групами (156 проти 55 та 
122 пг/мл; р <0,0001 і 0,02 відповідно). Крім того, рівень альдостерону був 
статистично вищим (144 проти 101 пг/мл, р = 0,004) у пацієнтів з абдомінальним 
ожирінням (індекс маси тіла >30 кг/м2); ознаками структурного ремоделювання 
сонних артерій (143 проти 109 пг/мл, р = 0,01); величиною індексу ММЛШ > 123 г/м2 
(взята медіана значення показника в обстеженій групі) (136 проти 108 пг/мл, р = 0,02); 
концентричною, на відміну від ексцентричної, гіпертрофією ЛШ (ГЛШ) (134 проти 
89 пг/мл, р = 0,0006); наявністю помірної мітральної (147 проти 114 пг/мл, р = 0,03) і 
трикуспідальної регургітації (188 проти 116 пг/мл, р = 0,002).  

Результати рангового кореляційного аналізу Спірмена показали, що рівень 
альдостерону в плазмі був асоційований з наявністю нічних сплесків ЧСС (r = 0,46), 
добовою кількістю епізодів ФП (r = 0,34) та їх сумарною тривалістю (r = 0,38), 
адреналовим (r = 0,38) і вагусним варіантом ФП (r = -0,42), величиною товщини 
міжшлуночкової перетинки (r = 0,16, р = 0,03), відносної товщини міокарда (r = 0,20, 
р = 0,006), діаметра аорти (r = 0,18, р = 0,02), наявністю мітральної (r = 0,19, р = 0,01) 
і трикуспідальної регургітації ІІ ступеня (r = 0,23, р = 0,003), ОЛП/ММЛШ (r = 0,21, 
р = 0,005), часом сповільнення раннього діастолічного потоку (r = -0,17, р = 0,02) і 
наявністю ексцентричної ГЛШ (r = -0,22, р = 0,004).  

Результати лікування. У хворих з ГХ і частими нападами ФП застосування 
комбінацій периндоприл + індапамід у дозі 5-10/1,25-2,5 мг і лозартан + 
гідрохлортіазид у дозі 50-100/12,5-25 мг на добу призводить до досягнення цільового 
рівня артеріального тиску (АТ) (<140/90 мм рт. ст.) у 41,2 і 52,5 % хворих відповідно. 
Додавання еплеренону до обох комбінацій сприяло кращому досягненню цільових 
цифр АТ (74,2 і 82,9 проти 41,2 і 52,5 %, р < 0,05 відповідно). Крім того, було 
показано, що зростання антигіпертензивної ефективності еплеренону асоціювалась з 
більш високим вихідним рівнем альдостерону в плазмі (154 і 142 проти 115 і 102, р < 
0,05). 

Аналіз ефективності ААТ у цілому у групі (n = 146) свідчив, що позитивний 
(повний та частковий) антиаритмічний ефект був отриманий у 140 із 146 (95,9 %) 
пацієнтів; 6 із 146 (4,1 %) обстежених були виключені з дослідження на підставі 
неефективності запропонованої ААТ і направлені на хірургічне лікування 
(радіочастотна абляція). При цьому повний антиаритмічний ефект спостерігали у 51 
(36,4 %) і частковий – у 89 (63,6 %) пацієнтів відповідно. Отже, лише у третини 
пацієнтів з частими нападами ФП запропонована ААТ призвела до повного усунення 
симптомних нападів ФП упродовж 6 місяців лікування. 

Результати аналізу антиаритмічної ефективності ААП 1С класу свідчили, що 
в пацієнтів з невагусними варіантами ФП пропафенон (300-900 мг/добу, в середньому 
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588±14) упродовж 6 місяців лікування виявив ефективність у 72 (62,5 %) хворих. У 9 
(7,8 %) пацієнтів спостерігали побічні реакції, які потребували відміни ААП. Серед 
них у 4 (3,5 %) випадках реєстрували симптомну синусову брадикардію з епізодами 
синоатріальної блокади та в 5 (4,3 %) – збільшення тривалості комплексу QRS ≥ 30% 
від вихідного рівня. 

 

 
Рис. 1. Антиаритмічна ефективність препаратів 1С класу в хворих з ГХ і 

частими нападами ФП (n=134). 
 

Позитивний антиаритмічний ефект етацизину (100-200 мг/добу, в середньому 
124±6) у пацієнтів з невагусною ФП був визначений у 18 (41,9 %) випадків. Однак 
при цьому слід врахувати, що в цій групі етацизин був використаний на 2 етапі у разі 
неефективності попередньої терапії пропафеноном. У той же час додаткове 
застосування бісопрололу (від 2,5 до 5 мг/добу, в середньому 4±1) підвищило 
ефективність етацизину до 76,2 %. Ми не можемо виключити того факту, що 
антиаритмічна ефективність етацизину в пацієнтів з невагусною ФП є значно вищою 
в разі його призначення як стартового ААП. 

Звертало увагу, що в групі пацієнтів з вагусним варіантом ФП ефективність 
етацизину була доволі високою і склала 90,3 %. Це вкотре переконувало в тому, що 
етацизин слід розглядати в якості препарату вибору в пацієнтів з вагусними 
варіантами аритмій і за відсутності тяжких органічних уражень серця. Останнє 
пов'язано з особливостями фармакологічних ефектів препарату, а саме його 
холінолітичною дією (Іванов В.П., 2017). Побічні реакції етацизину, які потребували 
відміни препарату, були зареєстровані нами в 6 (8,1 %) пацієнтів: у 1 з них (1,4 %) 
спостерігали головний біль і диплопію, у 2 (2,7 %) – порушення акомодації та у 3 (4,1 
%) – збільшення тривалості комплексу QRS ≥ 30% порівняно з вихідним рівнем. 
Інтерес представив той факт, що при вагусному варіанті ФП побічні реакції етацизину 
були зареєстровані лише в 1, у той час як у групі поєднаного застосування етацизину 
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та бісопрололу – в жодному випадку. Таким чином, застосування етацизину в 
пацієнтів з вагусним варіантом ФП супроводжується не лише високою 
антиаритмічною ефективністю, а і високою фармакологічною безпечністю препарату.  

Більш детальний аналіз антиаритмічної ефективності пропафенону і етацизину 
свідчив, що в більшості випадків позитивний антиаритмічний ефект проявлявся як 
частковий і лише в третини пацієнтів – як повний. Інтерес представив той факт, що 
ця закономірність визначалась практично у всіх проаналізованих групах. Так, у групі 
пропафенону (n = 72) повний антиаритмічний ефект зареєстрований нами у 24 (33,3 
%) і частковий – у 48 (66,7 %) пацієнтів, у групі етацизину при невагусному варіанті 
(n = 18) – у 6 (33,3 %) і 12 (66,7 %) та в групі етацизину при вагусному варіанті ФП (n 
= 28) – у 9 (32,1 %) і 19 (67,9 %) випадків відповідно. Звертало увагу, що це 
співвідношення змінювалось в бік зростання частки повного ефекту в групі 
комбінованого застосування етацизину з бісопрололом у хворих з невагусним 
варіантом ФП (n = 16) – у 8 (50,0 %) і 8 (50,0 %) хворих відповідно.  

 

 
Рис. 2. Антиаритмічна ефективність препаратів 1С класу в хворих з ГХ і 

частими нападами ФП (у %). 
Примітки: 
1. Достовірність різниці % розрахована за критерієм χ2, НД – достовірність 

відсутня (р>0,05). 
 
У свою чергу аналіз динаміки перебігу ФП у пацієнтів з частковим 

антиаритмічним ефектом (n = 87) показав, що в цілому у групі на тлі 6-місячної ААТ 
спостерігали суттєве зменшення частоти нападів аритмії, яке характеризувалось 
збільшенням часу між зареєстрованими симптомними епізодами ФП в 5,7 разів (від 
12 до 80 днів, р <0,0001) і зменшенням тривалості цих епізодів у 5 разів (від 12 до 2 
год, р <0,0001). Слід сказати, що аналогічно виглядала динаміка перебігу ФП у всіх 
проаналізованих групах лікування.  

Отже, слід констатувати той факт, що в разі часткового антиаритмічного ефекту 
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незалежно від застосованого ААП і форми аритмії спостерігали суттєве зменшення 
частоти симптомних нападів ФП та їх тривалості. 

Певний практичний інтерес для нас викликав аналіз умов припинення нападів 
аритмії у пацієнтів з частковим антиаритмічним ефектом (n = 87). Отримані дані 
свідчили, що на тлі 6-місячної ААТ суттєво збільшився відсоток пацієнтів зі спонтанною 
конверсією синусового ритму (65,2 проти 37,1 %, р = 0,0008) і, відповідно, зменшився 
відсоток пацієнтів, які з метою відновлення синусового ритму потребували застосування 
ЕІТ (18,0 проти 3,3 %, р = 0,006).  

Аналогічна закономірність визначалась у групі пропафенону. Так, на фоні 
прийому препарату суттєво збільшився відсоток пацієнтів зі спонтанною конверсією 
синусового ритму (66,7 проти 37,5 %, р = 0,004) і зменшився відсоток пацієнтів, які 
потребували застосування ЕІТ (16,7 проти 2,1 %, р = 0,01). 

Натомість, у групі етацизину при невагусних варіантах аритмії реєстрували 
лише суттєве збільшення частоти спонтанного відновлення синусового ритму (75,0 
проти 33,3 %, р = 0,04), у той час як при вагусних варіантах ФП – суттєве зменшення 
частоти застосування ЕІТ (0 проти 21,1 %, р = 0,03). У свою чергу на фоні прийому 
комбінації етацизин + бісопролол не було виявлено статистичної різниці щодо 
динаміки умов припинення нападів аритмії у пацієнтів з частковим антиаритмічним 
ефектом, що, ми пов'язували з малою кількістю хворих, включених до аналізу. 

Аналіз співвідношення плазмового рівня альдостерону з антиаритмічною 
ефективністю препаратів 1С класу засвідчив, що підвищення антиаритмічної 
ефективності пропафенону асоціювалось з більш високим (182 проти 133 пг/мл, р = 
0,02), у той час як етацизину – з більш низьким рівнем альдостерону в плазмі (106 
проти 164 пг/мл, р = 0,04). 

Крім того, було показано, що повний антиаритмічний ефект етацизину, на 
відміну від часткового, був асоційований з більш низьким рівнем альдостерону 
незалежно від вегетативного варіанту аритмії – в пацієнтів з невагусним (67 проти 
144 пг/мл, р = 0,03) і вагусним варіантом ФП (31 проти 80 пг/мл, р = 0,02). Подальший 
аналіз продемонстрував, що повний антиаритмічний ефект етацизину в пацієнтів з ГХ 
і частими нападами ФП при невагусому варіанті аритмії асоційований з рівнем 
альдостерону < 121 пг/мл і вагусному – < 78 пг/мл. Останнє надає можливість для 
розробки шляхів диференційованого використання етацизину в цих пацієнтів.  

Не менший інтерес викликав аналіз характеру антиаритмічної ефективності при 
застосуванні різних варіантів антигіпертензивної терапії, а саме різних представників 
класу блокаторів РААС – лозартану і периндоприлу. Так, у ході аналізу було 
виявлено, що застосування лозартану (n = 81), на відміну від периндоприлу (n = 65), 
супроводжувалось зростанням антиаритмічної ефективності препаратів 1С класу. 
Останнє характеризувалось суттєвим зростанням частки пацієнтів з повним 
антиаритмічним ефектом (60,8 проти 39,2 %, р = 0,03), зменшенням частоти нападів 
аритмії і збільшенням часу між зареєстрованими симптомними епізодами ФП (в 7,1 
рази проти 2,6 разів, р = 0,004) та зменшенням тривалості нападів аритмії (у 5,8 рази 
проти в 3,2 рази, р = 0,02).  

Таким чином, отримані нами дані свідчили, що застосування 
антигіпертензивного препарату лозартану в комбінації з гідрохлортіазидом підвищує 
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ефективність ААТ препаратами 1С класу (пропафеноном і етацизином) у пацієнтів з 
ГХ і частими нападами ФП. 

Безперечний практичний інтерес для нас представляли результати аналізу 
антиаритмічної ефективності в групах з та без еплеренону. Так, отримані дані 
свідчили, що додаткове застосування еплеренону асоціювалось з наявністю тенденції 
до зростання частки хворих з повним антиаритмічним ефектом (41,7 проти 28,4 %, р 
= 0,09) і суттєвим збільшенням тривалості міжнападного періоду (в 4,8 проти в 3,2 
рази, р = 0,04) у пацієнтів з частковим антиаритмічним ефектом. Отже, слід було 
констатувати той факт, що у хворих з ГХ і частими нападами ФП додаткове 
застосування еплеренону (до базової антигіпертензивної і ААТ) супроводжується 
позитивним антиаритмічним ефектом упродовж 6 місяців лікування. Останнє 
характеризується тенденцією до збільшення частки пацієнтів з повним усуненням 
нападів аритмії, а у пацієнтів з частковим антиаритмічним ефектом – суттєвим 
зменшенням частоти її рецидивів. 

Аналіз плазмового рівня альдостерону в групах з та без еплеренону 
продемонстрував певну асоціацію ефективності препарату з рівнем нейрогормону 
при умові повного антиаритмічного ефекту. Так, у пацієнтів з ГХ і частими нападами 
ФП повне усунення нападів аритмії впродовж 6 місяців при застосуванні еплеренону 
спостерігалось у разі достовірно вищого рівня альдостерону порівняно з хворими, які 
не отримували препарат (149 проти 107 пг/мл, р = 0,02). Останнє дає змогу 
припустити, що підвищення антиаритмічного ефекту при додаванні до терапії 
еплеренону в пацієнтів з частими рецидивами ФП слід очікувати, насамперед, у разі 
підвищеного рівня альдостерону. 

Цікавим, на наш погляд, виявився аналіз ефективності різних варіантів ААТ у 
залежності від застосування еплеренону. Результати проведеного аналізу свідчили, 
що в пацієнтів з невагусними варіантами ФП застосування еплеренону асоціювалось 
з більш високою антиаритмічною ефективністю комбінації етацизин + бісопролол 
(68,8 проти 31,3 %, р = 0,03) та більш низькою антиаритмічною ефективністю 
пропафенону (41,7 проти 58,3 %, р = 0,03). Логічно допустити, що застосування 
епелеренону призводить до зменшення рівня альдостерону в плазмі, а це, як було 
показано раніше, підвищує антиаритмічну ефективність етацизину і зменшує – 
пропафенону. 

Нами проведений аналіз розподілу частки повного антиаритмічного ефекту в 
групі з та без еплеренону в пацієнтів з різними вегетативними варіантами ФП. Так, у 
групі з еплереноном він був зареєстрований у 6,5 % пацієнтів з вагусним, у 24,3 % – 
з адреналовим і у 20,0 % – зі змішаним варіантом ФП відповідно. Достовірна різниця 
(%) була визначена між пацієнтами з вагусним і адреналовим варіантом аритмії, р 
<0,03. Отже, у пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП ймовірність повної 
антиаритмічної ефективності при додатковому застосуванні еплеренону достовірно 
зростає у разі адреналового і зменшується у разі вагусного варіанту ФП. У свою чергу 
в групі без еплеренону такої закономірності не спостерігали, повний антиаритмічний 
ефект препарату був зареєстрований у 19,4, 10,0 і 22,2 % пацієнтів відповідно (р 
>0,20).  

Певний інтерес викликав аналіз чинників, які впливали на характер 
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антиаритмічного ефекту еплеренону. У аналіз свідомо не включали різні варіанти 
ААТ. 

Таблиця 1 
Чинники, асоційовані з повним антиаритмічним ефектом еплеренону 

 

Чинники Кореляція 
Спірмена (R) 

Критична 
величина 

ВШП 
[ДІ]  

ЧСС ден R=0,27, 
р=0,04 > 78 1,2  

[0,8-1,7] 

Співвідношення ЛП/ПП R=0,34, 
р=0,01 < 1,45 2,0 

[1,3-3,0] 
Застосування лозартану в дозі 

100 мг/доб 
R=0,69, 
р<0,0001 - 3,7 

[2,8-5,1] 
Зниження САТ впродовж 4 
тижнів лікування, мм рт. ст. 

R=0,32, 
р=0,01 > 32 1,8 

[1,1-2,9] 
Плазмовий рівень 
альдостерону, пг/мл 

R=0,48, 
p<0,0001 > 150 2,8 

[2,1-3,7] 
Примітки: 
1. ЛП- ліве передсердя; ПП – праве передсердя; ЧССден – середньо-денна ЧСС, 

розрахована за даними добового моніторування ЕКГ; САТ – систолічний 
артеріальний тиск, ВШП – відношення шансів подій, ДІ – довірчий інтервал. 

 
Було з’ясовано, що в якості чинників, які підвищували антиаритмічну 

ефективність еплеренону виступили: середньо-денна ЧСС (ЧССден), визначена за 
даними ХМ ЕКГ (R = 0,27; р = 0,04); величина співвідношення передньо-заднього 
розміру ЛП до ПП, розрахована за даними ЕхоКГ-дослідження (R = 0,34; р = 0,01); 
застосування лозартану в дозі 100 мг/добу (R = 0,69; р <0,0001); величина динаміки 
систолічного АТ (САТ) впродовж 4 тижнів лікування за даними офісного 
вимірювання АТ в мм рт. ст. (R = 0,32; р = 0,01) і рівень альдостерону в плазмі крові 
в пг/мл (R = 0,48; p <0,0001). Спостерігалось, що найбільш потужний асоціативний 
зв'язок антиаритмічної ефективності еплеренону був виявлений саме з застосуванням 
лозартану в дозі 100 мг/добу і рівнем альдостерону в плазмі крові. Таким чином, у 
пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП ймовірність повного антиаритмічного ефекту 
при додатковому застосуванні еплеренону зростає в 3,7 рази у разі паралельного 
використання лозартану в дозі 100 мг/добу і в 2,8 рази – у разі вихідного рівня 
альдостерону в плазмі крові >150 пг/мл. Крім того, ймовірність повної 
антиаритмічної ефективності еплеренону зростає в 1,2 рази при наявності ознак 
гіперактивації симпато-адреналової системи (зростання ЧССден >78), в 1,8 разів – у 
разі переконливого антигіпертензивного ефекту (зниження офісного рівня САТ 
впродовж 4 тижнів лікування >32 мм рт. ст.) і в 2 рази – при наявності ознак 
нетяжкого перевантаження ЛП (величина співвідношення ЛП/ПП за даними ЕхоКГ 
<1,45). 

Динаміка показників ХМ ЕКГ і ЕхоКГ упродовж 6 місяців лікування.  



17 
 

 

Застосування ААП 1С класу пропафенону та етацизину впродовж 6 місяців лікування 
у хворих на ГХ з частими нападами ФП призводило до суттєвого зменшення кількості 
СЕ та ШЕ, кількості та сумарної тривалості безсимптомних епізодів СВТ/тріпотіння 
передсердь (ТП) і ФП та позитивного впливу на електрофізіологічні властивості 
міокарда – зменшення дисперсії інтервалів PQ та QT, співвідношення дисперсій 
PQ/QT. При цьому у 12,5-61,1 % хворих відмічали повне зникнення СЕ, у 51,9-60 % 
– ШЕ, у 81,5-83,3 % – безсимптомних епізодів СВТ/ТП та у 82,9-77,8 % – 
безсимптомних епізодів ФП. 

Результати ХМ ЕКГ показали певні відмінності в ефектах пропафенону та 
етацизину, що характеризувалось більш потужним хронотропним ефектом 
пропафенону – зниження ЧССден (на 15,5 % проти 6,0 %, р = 0,002), ЧССніч (на 11,6 
% проти збільшення на 3,2 %, р <0,0001), ЧССдоб (на 13,9 % проти 5,3 %, р <0,0001); 
збільшенням співвідношення дисперсії PQ/QT (на 10,5 % проти зменшення на 12,8 %, 
р = 0,005), більшою частотою випадків з повним зникненням парних і групових СЕ 
(72,9 проти 42,9 %, р = 0,04). У свою чергу застосування етацизину, на відміну від 
пропафенону, призводило до більш суттєвого зменшення дисперсії інтервалу PQ (на 
15,0 % проти 0, р <0,0001), ЦІ (7,4 % проти 2,5 %, р = 0,04) та до зростання частки 
пацієнтів з повним зникненням СЕ (61,1 % проти 12,5 %, р <0,0001). 

У дослідженні показано відсутність достовірної різниці в більшості показників 
ХМ ЕКГ на фоні 6-місячного прийому блокаторів РААС (периндоприлу та 
лозартану), проте, встановлено достовірне зменшення кількості безсимптомних 
епізодів ФП за добу на фоні прийому лозартану порівняно з периндоприлом (3,5 рази 
проти 1,3 рази, р = 0,02). Додаткове призначення еплеренону в пацієнтів з ГХ і 
частими нападами ФП упродовж 6 місяців призводило до зростання випадків з 
повним зникненням СЕ (41,7 проти 24,3 %, р = 0,03), у тому числі парних/групових 
СЕ (81,8 проти 65,6 %, р = 0,04). Крім того, застосування еплеренону 
супроводжувалось достовірним зростанням випадків з повним зникненням 
асимптомних пароксизмів ФП (87,9 проти 68,6 %, р = 0,05), більш переконливим 
зменшенням добової кількості СЕ (в 95 проти 73 разів, р = 0,007), епізодів СВТ/ТП (в 
10 проти 2 разів, р = 0,04), величини дисперсії QT (на 12,5 % проти 5,9 %, р = 0,04). 
Цей факт пояснював характер динаміки співвідношення дисперсій PQ/QT, яке в цій 
групі збільшувалось на 4,0 % проти зменшення на 12,0 %, р = 0,03.  

Застосування препаратів 1С класу (пропафенону й етацизину) в пацієнтів з ГХ 
і частими нападами ФП упродовж 6 місяців асоціюється з відсутністю негативного 
впливу на структурно-функціональний стан міокарда ЛШ. Натомість, виявлені нами 
позитивні гемодинамічні ефекти на тлі використання препаратів 1С класу слід 
пояснити, насамперед, застосуванням антигіпертензивних препаратів і досягненням 
цільового рівня АТ.  

У дослідженні не доведено достовірних відмінностей у гемодинамічних 
ефектах і впливі на структурно-функціональний стан міокарда ЛШ блокаторів РААС. 
На тлі 6-місячної терапії як периндоприлом, так і лозартаном зареєстровано 
достовірне зменшення величини кінцево-діастолічного розміру ЛШ (на 4,0 % і 6,0 % 
відповідно, р <0,001), ОЛП (на 8,2 % і 7,5 % відповідно, р <0,001), індексу ММЛШ 
(на 9,6 % і 8,0 % відповідно, р <0,001), розміру правого шлуночка (на 3,7 % і 8,0 % 
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відповідно, р <0,001), тиску наповнення лівого шлуночка (Е/e') (на 16,9 % і 19,3 % 
відповідно, р <0,001) та збільшення фракції викиду (ФВ) (на 4,4 % і 5,8 % відповідно, 
р <0,001) і співвідношення Ve/Va (на 62,5 % і 66,7 % відповідно, р <0,001). 

Додаткове до базової терапії застосування еплеренону в пацієнтів з ГХ і 
частими нападами ФП упродовж 6 місяців асоціюється з більш потужним впливом на 
структурно-функціональний стан ЛШ, що характеризується достовірним 
зменшенням кінцево-систолічного розміру ЛШ (6,1 проти 0 %, р = 0,04), ОЛП (11,1 
% проти 4,0 %, р = 0,04), збільшенням ФВ (9,2 % проти 1,6 %, р = 0,02) порівняно з 
групою без еплеренону. 
 

ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено наукове обґрунтування підвищення ефективності 

лікування пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП на підставі визначення клініко-
прогностичної ролі альдостерону, клінічної ефективності ААП 1С класу 
(пропафенон, етацизин) у комбінації з блокаторами РААС (периндоприл, лозартан) і 
АМКР (еплеренон). 

1. Найбільш інформативними ЕКГ-маркерами частих нападів ФП у 
пацієнтів з ГХ є поєднання частої СЕ (> 330 епізодів/доб) з парною і груповою СЕ та 
безсимптомними епізодами СВТ/ФП (R2=0,52, p<0,001); ЕхоКГ-маркерами – 
співвідношення ОЛП/ММЛШ > 0,23 мл/г у поєднанні з ЛП > 40 мм і мітральною 
регургітацією (R2=0,49, p<0,001). 

Наявна залежність порушень серцевого ритму від вегетативного варіанту 
аритмії (суттєво більша кількість безсимптомних епізодів СВТ за добу при вагусному 
та вища частота СЕ за добу при змішаному варіанті ФП). 

2. Наявні значимі кореляційні зв’язки рівня альдостерону в плазмі крові з 
наявністю ГХ і ФП; абдомінальним ожирінням, персистуючою формою і 
адреналовим варіантом ФП, збільшенням товщини інтима-медіа сонних артерій, 
концентричною ГЛШ, наявністю мітральної та трикуспідальної регургітації.  

3. У пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП призначення комбінацій 
периндоприлу з індапамідом (5-10/1,25-2,5 мг/добу) і лозартану з гідрохлортіазидом 
(50-100/12,5-25 мг/добу) призводить до досягнення цільового рівня АТ у 41,2 і 52,5 % 
випадків відповідно. Призначення еплеренону (25 мг/добу) збільшує частку цих 
хворих до 74,2 і 82,9 % відповідно. Позитивний антигіпертензивний ефект 
еплеренону асоціюється з достовірно вищим рівнем альдостерону. 

4. Призначення ААП 1С класу (пропафенон 300-900 мг/добу і етацизин 100-
200 мг/добу) у пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП у 91,8 % випадків призводило 
до позитивного антиаритмічного ефекту впродовж 6 місяців лікування (у 35,8 % до 
повного та в 64,2 % – до часткового). 

Антиаритмічна ефективність пропафенону при невагусних варіантах ФП (1 
етап) склала 67,2 %, етацизину (2 етап) – 49,1 %, а комбінації етацизину з 
бісопрололом (3 етап) – 76,2 %. Антиаритмічна ефективність етацизину при 
вагусному варіанті ФП склала 90,3 %. Антиаритмічна ефективність пропафенону 
асоціюється з більш високим (> 154 пг/мл), етацизину – з більш низьким (< 121 пг/мл) 
рівнем альдостерону в плазмі крові. Побічні ефекти пропафенону, які потребували 
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відміни препарату, зареєстровані в 7,8 %, етацизину – в 8,1 % випадків.  
Підвищення антиаритмічної ефективності ААП 1С класу асоціюється з 

призначенням лозартану і еплеренону. Зростання антиаритмічної ефективності 
еплеренону спостерігається при одночасному застосуванні лозартану (100 мг/добу) 
та рівні альдостерону >150 пг/мл. 

5. Призначення пропафенону впродовж 6 місяців при невагусних варіантах 
ФП асоціюється з хронотропним ефектом (зниження ЧССден, ЧССніч, ЧССдоб), 
зменшенням частоти парних/групових СЕ і збільшенням співвідношення дисперсій 
PQ/QT, у той час як етацизину – зниженням ЦІ та дисперсії PQ. Використання ААП 
1С класу в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП не призводить до негативного 
впливу на структурно-функціональний стан міокарда ЛШ. 

Призначення лозартану продовж 6 місяців, на відміну від периндоприлу, 
асоціюється зі зменшенням добової кількості асимптомних епізодів ФП за даними 
ХМ ЕКГ. Додаткове призначення еплеренону в пацієнтів з ГХ і частими нападами 
ФП упродовж 6 місяців асоціюється зі зменшенням частоти СЕ та безсимптомних 
епізодів ФП і СВТ/ТП, дисперсії QT та співвідношення дисперсій PQ/QT за даними 
ХМ ЕКГ і зменшенням кінцево-систолічного розміру ЛШ, розміру ЛП та 
збільшенням ФВ за даними ЕхоКГ. 

6. За результами дослідження запропонований алгоритм підбору ефективної 
терапії в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП без тяжких структурних уражень 
міокарда залежно від вегетативного варіанту аритмії та рівня альдостерону в плазмі 
крові. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

1. Усім пацієнтам з ГХ і частими нападами ФП з метою диференційованого 
призначення ААП рекомендовано визначення вегетативного варіанту ФП (вагусного 
і невагусного) за Р. Сoumel і рівня альдостерону в плазмі крові.  

2. Пацієнтам з ГХ і невагусним варіантом ФП при рівні альдостерону ≥121 
пг/мл рекомендований пропафенон (300-900 мг/добу). При неефективності 
останнього доцільним є призначення етацизину (100-200 мг/добу), бажано, в 
комбінації з бісопрололом (2,5-10 мг/добу). За наявності рівня альдостерону <121 
мг/мл в якості стартового препарату слід розглядати етацизин. У разі його 
неефективності можливим є призначення ААП ІІІ класу або проведення 
радіочастотної абляції. 

3. У пацієнтів з ГХ і вагусним варіантом ФП препаратом вибору є етацизин 
(100-200 мг/доб). При його нефективності слід розглянути питання про можливість 
проведення радіочастотної абляції. 

4. У пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП з метою підвищення 
антиаритмічної ефективності ААП 1С класу рекомендовано призначення 
антигіпертензивної комбінації лозартану з гідрохлортіазидом (100/12,5 мг/добу). У 
разі невагусної ФП з рівнем альдостерону > 150 пг/мл доцільним є призначення 
еплеренону (25 мг/добу). 
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Алгоритм підбору ефективної терапії в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП без 
тяжких структурних уражень міокарда 
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АНОТАЦІЯ 

Данілевич Т.Д. Клініко-прогностичне значення рівня альдостерону у 
хворих із гіпертонічною хворобою і частими нападами фібриляції передсердь, 
шляхи підвищення ефективності антиаритмічної терапії. – На правах рукопису.  

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

Робота присвячена вирішенню актуальної задачі сучасної кардіології – 
підвищенню ефективності лікування хворих із ГХ і частими нападами ФП на підставі 
вивчення клініко-прогностичної ролі альдостерону, оцінки клінічної ефективності 
препаратів 1С класу (пропафенону та етацизину) при різних вегетативних варіантах 
ФП та в комбінованій терапії з блокаторами РААС (периндоприлом і лозартаном) й 
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АМКР (еплереноном). Доведена значима асоціація плазмового рівня альдостерону з 
наявністю ГХ, ФП, абдомінального ожиріння, персистуючою формою і адреналовим 
варіантом ФП, збільшенням товщини інтима-медіа сонних артерій і концентричною 
ГЛШ, наявністю мітральної і трикуспідальної регургітації. Застосування препаратів 
1С класу в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП упродовж 6 місяців у 35,8 % 
випадків призводить до повного усунення нападів аритмії і в 64,2 % – до часткового 
антиаритмічного ефекту. Антиаритмічна ефективність пропафенону асоціюється з 
більш високим (> 154 пг/мл), в той час як етацизину – з більш низьким (< 121 пг/мл) 
плазмовим рівнем альдостерону. Застосування комбінації лозартан + гідрохлортіазид 
й еплеренону асоціюється з вищою антиаритмічною ефективністю препаратів 1С 
класу.  

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, фібриляція передсердь, антиаритмічна 
терапія, альдостерон, еплеренон, етацизин, пропафенон, лозартан, периндоприл. 
 

АННОТАЦИЯ 
Данилевич Т.Д. Клинико-прогностическое значение уровня альдостерона 

у больных с гипертонической болезнью и частыми приступами фибрилляции 
предсердий, пути повышения эффективности антиаритмической терапии. – На 
правах рукописи. 

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

Работа посвящена решению актуальной задачи современной кардиологии – 
повышению эффективности лечения больных с ГБ и частыми приступами ФП на 
основании изучения клинико-прогностической роли альдостерона, оценки 
клинической эффективности препаратов 1С класса (пропафенона и этацизина) при 
различных вегетативных вариантах ФП и в комбинированной терапии с блокаторами 
РААС (периндоприлом и лозартаном) и АМКР (эплереноном). 

Обследовано 146 пациентов с ГБ II стадии с частыми приступами ФП в возрасте 
от 37 до 86 (в среднем 61,2 ± 0,7) лет. В качестве группы сравнения привлекли 26 
пациентов с ГБ II стадии без ФП, которую исключали по данным анамнеза и ХМ ЭКГ, 
в возрасте от 39 до 74 (в среднем 59,3 ± 2,2) лет. В качестве контрольной группы были 
обследованы относительно здоровые лица (n = 20) в возрасте от 32 до 51 (в среднем 
– 41,6 ± 1,7) лет. 

Всем пациентам проведено общеклиническое исследование; использовались 
лабораторные (плазменный уровень альдостерона, липидный спектр крови, глюкоза 
крови, креатинин), инструментальные (ЭКГ в 12 отведениях, ХМ ЭКГ, ЭхоКГ) и 
статистические методы. 

Доказана значимая ассоциация плазменного уровня альдостерона с наличием 
ГБ, ФП, абдоминального ожирения, персистирующей формы и адреналовым 
вариантом ФП, увеличением ТИМ сонных артерий и концентрической гипертрофией 
ЛЖ, наличием митральной и трикуспидальной регургитации. 

Всем обследованным была назначена постоянная ААТ согласно 
унифицированного клинического протокола и действующего приказа МЗ Украины № 
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597 от 15.06.2016. Подбор эффективной ААТ в каждом конкретном случае 
осуществляли поэтапно, согласно разработанного дизайна. Антиаритмическая 
эффективность препаратов оценивалась по субъективным ощущениям пациентов – 
проводилась самооценка пациентом частоты приступов ФП и их течения. 

В качестве стартовой антигипертензивной терапии применялись 
фиксированные комбинации периндоприла с индапамидом и лозартана с 
гидрохлортиазидом. У части пациентов до приведенных комбинаций добавляли 
эплеренон, который использовали в фиксированной дозе 25 мг/сут. Последний 
назначался с целью изучения эффективности upstream-терапии ФП АМКР. 

Применение препаратов 1С класса (пропафенона 300-900 мг/сут и этацизина 
100-200 мг/сут) у пациентов с ГБ и частыми приступами ФП в течение 6 месяцев в 
35,8% случаев приводит к полному устранению приступов аритмии и в 64,2% – к 
частичному антиаритмическому эффекту, который характеризуется существенным 
уменьшением частоты симптоматических приступов аритмии, их 
продолжительности, частоты применения ЭИТ и увеличением случаев спонтанной 
конверсии синусового ритма. 

Антиаритмическая эффективность пропафенона при невагусном варианте ФП 
составила 67,2%. В случае его неэффективности замена на этацизин была 
эффективной в 49,1%, а сочетание этацизина с бисопрололом – в 76,2% случаев. 
Антиаритмический эффект этацизина у пациентов с вагусным вариантом ФП 
составляет 90,3%. Антиаритмическая эффективность пропафенона ассоциируется с 
более высоким (> 154 пг/мл), в то время как этацизина – с более низким (<121 пг/мл) 
плазменным уровнем альдостерона.  

Применение комбинации лозартана с гидрохлортиазидом и эплеренона 
ассоциируется с высшей антиаритмической эффективностью препаратов 1С класса. 
Рост антиаритмической эффективности при добавлении эплеренона наблюдается, 
прежде всего, при одновременном применении лозартана в дозе 100 мг/сут и уровне 
альдостерона в плазме крови > 150 пг/мл. 

По результатам проведенного исследования составлен конкретный алгоритм 
действий при частых приступах ФП в больных с ГБ без тяжелых структурных 
поражений миокарда. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, фибрилляция предсердий, 
антиаритмическая терапия, альдостерон, эплеренон, этацизин, пропафенон, лозартан, 
периндоприл. 

 

ANNOTATION 
Danilevych TD. Clinical and prognostic value of the level of aldosterone in the 

patients with arterial hypertension and frequent attacks of atrial fibrillation, ways to 
increase the effectiveness of antiarrhythmic therapy. – Qualifying scientific work on the 
rights of the manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of medical sciences by specialty 14.01.11 – 
cardiology. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health of 
Ukraine, Lviv, 2019. 
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The work is devoted to solving the actual problem of modern cardiology – to improve 
the efficiency of the treatment of the patients with arterial hypertension (AH) and frequent 
attacks of atrial fibrillation (AF) by studying the clinical and prognostic role of aldosterone, 
assessing clinical efficacy of 1C class (propafenone and ethacysin) at different vegetative 
variants of AF and in combined therapy with renin-angiotensin-aldosterone system blockers 
(perindopril and losartan) and mineralocorticoid receptor antagonist (eplerenon). The 
association of plasma level of aldosterone with the presence of AH, AF, abdominal obesity, 
persistent form and adrenal variant of AF, increased intima-media thickness of carotid 
arteries and concentric hypertrophy of left ventricle, presence of mitral and tricuspid 
regurgitation has been proved. The use of 1C class of antiarrhythmic drugs (propafenone 
and ethacysin) in patients with AH and frequent attacks of AF for 6 months in 35,8 % of 
cases leads to the complete elimination of arrhythmia attacks and in 64,2 % – partial 
antiarrhythmic effect. The antiarrhythmic efficacy of propafenone is associated with higher 
(> 154 pg/ml), while ethacysin – with lower (<121 pg/ml) plasma level of aldosterone. The 
use of fixed combination of losartan with hydrochlorthiazide and eplerenon is associated 
with higher antiarrhythmic efficacy of 1C class of preparations.  

Key words: arterial hypertension, atrial fibrillation, antiarrhythmic therapy, 
aldosterone, eplerenone, ethacysin, propafenone, losartan, perindopril. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
 

АТ  – артеріальний тиск 
САТ  – систолічний артеріальний тиск 
ГХ  – гіпертонічна хвороба 
ФП  – фібриляція передсердь 
АМКР – антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів 
ЛШ  – лівий шлуночок 
РААС – ренін–ангіотензин–альдостеронова система 
СЕ  – суправентрикулярна екстрасистолія 
ЕКГ  – електрокардіографія 
ХМ ЕКГ – холтерівський моніторинг електрокардіограми 
ЛП  – ліве передсердя 
іЛП  – індекс лівого передсердя 
ОЛП  – об’єм лівого передсердя 
ПП  – праве передсердя 
ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка 
ФВ  – фракція викиду 
ГЛШ  – гіпертрофія лівого шлуночка 
ААП  – антиаритмічні препарати 
ААТ  – антиаритмічна терапія 
ТП  – тріпотіння передсердь 
ШЕ  – шлуночкова екстрасистолія 
ЕхоКГ – ехокардіографія  
ЧССдоб – середньодобова частота серцевих скорочень 
ЧССден – середньоденна частота серцевих скорочень 
ЧССніч – середньонічна частота серцевих скорочень 
ЦІ  – циркадний індекс 
СВТ  – пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія 
ВВРА – відносно високий рівень альдостерону 
ВНРА – відносно низький рівень альдостерону 
ПРА  – проміжний рівень альдостерону 
ЕІТ  – електроімпульсна терапія 
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Підписано до друку 10.05.2019 р. Замовл. № 156. 
Формат 60х90 1/16 Ум. друк. арк. 0,9 Друк офсетний. 

Наклад 100 примірників. 
 

Вінниця. Друкарня ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Пирогова, 56. 
  



 
 

 

 
 
 
 


