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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. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

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

– Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 

Вінниця, 2018; Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького МОЗ України, Львів, 2018.  

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної задачі сучасної 

кардіології – підвищенню ефективності лікування хворих з гіпертонічною 

хворобою (ГХ) і частими нападами фібриляції передсердь (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 ренін-

ангіотензин-альдостеронової сиситеми (РААС) периндоприлом і лозартаном і 

антагоністом мінералокортикоїдних рецепторів (АМКР) еплереноном. 

Обстежено 146 пацієнтів із ГХ ІІ стадії з частими нападами ФП, віком 

від 37 до 86 (в середньому 61,2±0,7) років. Із них 68 (46,6 %) чоловіків і 78 

(53,4 %) жінок. В якості групи порівняння залучили 26 пацієнтів із ГХ ІІ стадії 

без ФП, котру виключали за даними анамнезу і холтерівського моніторування 

електрокардіограми (ХМ ЕКГ), віком від 39 до 74 (в середньому 59,3±2,2) 

років. У якості контрольної групи були обстежені відносно здорові особи 

(n=20) віком від 32 до 51 (в середньому – 41,6±1,7) років.  

Усім пацієнтам проведено загально-клінічне дослідження, лабораторні 

(плазмовий рівень альдостерона, ліпідний спектр крові, глюкоза крові, 

креатинін), інструментальні (електрокардіографія (ЕКГ) у 12 відведеннях, ХМ 

ЕКГ, ехокардіографічне обстеження (ЕхоКГ) в М-, В-, Д-, Т-режимах) та 

статистичні методи. 
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У якості найбільш інформативних ЕКГ-маркерів частих симптомних 

нападів ФП у хворих з ГХ слід розглядати поєднання частої 

суправентрикулярної екстрасистолії (СЕ) (> 330 епізодів/доб) з парною і 

груповою СЕ і безсимптомними епізодами суправентрикулярної 

тахікардії/ФП (СВТ/ФП) (R=0,52, p0,001), у той час як ЕхоКГ-маркерів – 

співвідношення об’єму лівого передсердя/маса міокарда лівого шлуночка 

(ОЛП/ММЛШ) > 0,23 мл/г у поєднанні з розміром лівого передсердя (ЛП) > 

40 мм і мітральною регургітацією (R=0,49, p0,001). 

Доведена значима асоціація плазмового рівня альдостерону з наявністю 

ГХ, ФП, абдомінального ожиріння, персистуючою формою і адреналовим 

варіантом ФП, збільшенням товщини інтима-медіа (ТІМ) сонних артерій і 

концентричною гіпертрофією ЛШ, наявністю мітральної і трикуспідальної 

регургітації. 

Усім обстеженим була призначена постійна антиаритмічна терапія 

(ААТ) згідно уніфікованого клінічного протоколу і чинного наказу МОЗ 

України № 597 від 15.06.2016. Підбір ефективної ААТ в кожному конкретному 

випадку здійснювали поетапно, згідно розробленого дизайну. На 1 етапі 

стартовий антиаритмічний препарат (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/добу. При недостатній ефективності 

останнього (3 етап) до нього додавали β-адреноблокатор бісопролол 2,5-5 

мг/доб. При неефективності такої комбінації (4 етап) використовували соталол 

160-320 мг/добу, аміодарон 200 мг/добу після періоду насичення препаратом 

або радіочастотної абляції. При неефективності етацизину при вагусних 

варіантах ФП пацієнти направлялись на радіочастотну абляцію і виключались 

з дослідження.  

Антиаритмічна ефективність препаратів оцінювалась за суб'єктивним 

відчуттям пацієнтів – проводилась самооцінка пацієнтом частоти нападів ФП 
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та їх перебігу. Вона розглядалась як повна у разі зникнення нападів аритмії та 

їх відсутності впродовж 6 місяців спостереження і як часткова – у разі 

суб'єктивно відчуваємого хворим зменшення частоти нападів аритмії (на 50-

75 %), 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 їм 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 (інд) і лозартану з 

гідрохлортіазидом (гхт). 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. 

У хворих з ГХ і частими нападами ФП використання комбінацій 

периндоприл + інд у дозі 5-10/1,25-2,5 мг і лозартан + гхт у дозі 50-100/12,5-

25 мг на добу призводить до досягнення цільового рівня артеріального тиску 

(АТ) у 41,2 і 52,5 % випадків відповідно. Додавання еплеренону в дозі 25 мг 

на добу збільшує частку хворих з цільовим рівнем АТ до 74,2 і 82,9 % 

відповідно. Позитивний антигіпертензивний ефект еплеренону асоціюється з 

достовірно вищим рівнем альдостерону. 

Застосування препаратів 1С класу (пропафенону 300-900 мг/добу і 

етацизину 100-200 мг/добу) у 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, що характеризується 

суттєвим зменшенням частоти симптомних нападів аритмії, їх тривалості, 
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частоти застосування ЕІТ та збільшенням випадків спонтанної конверсії 

синусового ритму.  

Антиаритмічна ефективність пропафенону при невагусному варіанті ФП 

склала 67,2 %. У разі його неефективності заміна на етацизин є ефективною в 

49,1 %, а поєднання етацизину з бісопрололом – в 76,2 % випадків. 

Антиаритмічний ефект етацизину в пацієнтів з вагусним варіантом ФП 

складає 90,3%. Антиаритмічна ефективність пропафенону асоціюється з більш 

високим (> 154 пг/мл), в той час як етацизину – з більш низьким (< 121 пг/мл) 

плазмовим рівнем альдостерону. Побічні ефекти пропафенону, які 

потребували відміни препарату, зареєстровані в 7,8 %, етацизину – в 8,1 % 

випадків.  

Застосування комбінації лозартан + гхт і еплеренону асоціюється з 

вищою антиаритмічною ефективністю препаратів 1С класу. Зростання 

антиаритмічної ефективності при додаванні еплеренону спостерігається, 

насамперед, при одночасному застосуванні лозартану в дозі 100 мг/добу 

(R=0,69; р<0,0001) і вихідному плазмовому рівні альдостерону > 150 пг/мл 

(R=0,48; p<0,0001).  

Застосування пропафенону впродовж 6 місяців при невагусних 

варіантах ФП, на відміну від етацизину, характеризується більш потужним 

хронотропним ефектом (зниження середньоденної, середньонічної, та 

середньодобової частоти серцевих скорочень (ЧССден, ЧССніч, ЧССдоб), 

більш суттєвим зменшенням співвідношення дисперсій PQ до QT і 

збільшенням випадків з повним зникненням парних/групових СЕ. У свою 

чергу призначення етацизину, на відміну від пропафенону, супроводжується 

більш суттєвим зниженням циркадного індексу (ЦІ) та дисперсії PQ, а 

додавання бісопрололу до етацизину – збільшенням випадків повного 

зникнення СЕ. Застосування пропафенону і етацизину в пацієнтів з ГХ і 

частими нападами ФП впродовж 6 місяців асоціюється з відсутністю 

негативного впливу на структурно-функціональний стан міокарда ЛШ. 
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Використання комбінації лозартан + гхт, на відміну від периндоприл + 

інд, упродовж 6 місяців призводить до більш суттєвого зменшення добової 

кількості асимптомних епізодів ФП за даними ХМ ЕКГ при відсутності 

суттєвих відмінностей в динаміці показників внутрішньосерцевої 

гемодинаміки.  

Додаткове застосування еплеренону в пацієнтів з ГХ і частими нападами 

ФП упродовж 6 місяців асоціюється з достовірним зростанням випадків з 

повним зникненням СЕ і безсимптомних епізодів ФП, суттєвим зменшенням 

добової кількості епізодів СВТ/тріпотіння передсердь (ТП), величини 

дисперсії QT та співвідношення дисперсій PQ до QT за даними ХМ ЕКГ, а 

також достовірним зменшенням величин кінцево-систолічного розміру (КСР) 

ЛШ, розміру ЛП і збільшенням фракції викиду (ФВ) за даними ЕхоКГ-

дослідження. 

За результатами проведеного дослідження складений конкретний 

алгоритм дій при частих нападах ФП у хворих з ГХ без тяжких структурних 

уражень міокарда. З метою диференційованого призначення ААП 

рекомендовано додаткове визначення вегетативного варіанту ФП (вагусного і 

невагусного) за Р. Сoumel та плазмового рівня альдостерона. 

Хворим на ГХ з невагусним варіантом ФП при плазмовому рівні 

альдостерону ≥121 пг/мл рекомендовано в якості стартового ААП пропафенон 

в дозі 300-900 мг/добу. При неефективності пропафенону доцільним є 

призначення етацизину в дозі 100-200 мг/добу, по можливості, в комбінації з 

бісопрололом 2,5-10 мг/добу. Останній суттєво підвищує ефективність 

етацизину при невагусній ФП. У разі плазмового рівня альдостерону <121 

мг/мл у якості стартового ААП слід розглядати етацизин. При нефективності 

етацизину пацієнтів слід переводити на ААП ІІІ класу або розглядати 

необхідність проведення радіочастотної абляції. 

У хворих з ГХ і вагусному варіанті ФП у якості препарату вибору слід 

розглядати етацизин в дозі 100-200 мг/добу. При нефективності етацизину 

розглядається необхідність проведення радіочастотної абляції. 
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У хворих з ГХ і частими нападами ФП з метою підвищення 

антиаритмічної ефективності ААП 1С класу рекомендовано використовувати 

антигіпертензивну комбінацію лозартан + гхт у дозі 100/12,5 мг/добу і у разі 

невагусної ФП АМКР еплеренон 25 мг/добу. Використання еплеренону 

показано, насамперед, в пацієнтів з вихідним рівнем альдостерону > 150 пг/мл. 

Наукова новизна отриманих результатів підтверджена 1 деклараційним 

патентом на корисну модель. 

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, фібриляція передсердь, 

антиаритмічна терапія, альдостерон, еплеренон, етацизин, пропафенон, 

лозартан, периндоприл. 

 

ABSTRACT  

Danilevуch 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 (doctor of philosophy) 

in specialty 14.01.11 «Cardiology» (222 – Medicine). – Vinnitsa National Pirogov 

Memorial Medical University, Vinnytsya, 2018; Danylo Halytsky Lviv National 

Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is devoted to solving the actual problem of modern cardiology – to 

improve the efficiency of the treatment of 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 (RAAS) blockers (perindopril and losartan) and 

mineralocorticoid receptor antagonist (MCRA) (eplerenon).  

146 patients with AH II stage with frequent AF attacks, aged 37-86 (on 

average 61,2 ± 0,7) years were examined. Among them 68 (46,6 %) patients were 

males and 78 (53,4 %) patients – fameles. 26 patients with AH II stage without AF, 
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which was excluded by anamnesis and holter monitoring of electrocardiogram (HM 

ECG), aged 39-74 (on average 59,3 ± 2.2) years, were examined as comparison 

group. 20 relatively healthy subjects, aged 32-51 (on average 41,6 ± 1,7) years, were 

examined as control group. 

All patients underwent general clinical examination, laboratory (plasma levels 

of aldosterone, lipid blood spectrum, blood glucose, creatinine), instrumental (ECG 

in 12 leads, HM ECG, echocardiography in M-, B-, D-, T modes) and statistical 

methods. 

The most informative ECG markers of frequent symptomatic AF attacks in 

patients with AH should be considered combination of frequent supraventricular 

premature beats (SPB) (>330 episodes/day) with dual and group SPB and 

asymptomatic episodes of su praventricular tachycardia/AF (SVT/AF) (R = 0,52, 

p = 0,00002), while echocardiographic markers – combination of the left atrial 

volume/left ventricular myocardial mass (LAV/LVMM) >0,23 ml/g in combination 

with left atrium size (LAS) > 40 mm and mitral regurgitation (R = 0,49, p = 

0,00009). 

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 LV, presence of 

mitral and tricuspid regurgitation has been proved. 

Permanent antiarrhythmic therapy (AAT) according to unified clinical 

protocol and current order of the Ministry of Health of Ukraine No. 597 dated June 

15, 2014 was appointed for all examined patients. Selection of effective AAT in each 

particular case was carried by stages, according to the developed design. At stage 1, 

the starting antiarrhythmic drug was administered depending from the vegetative 

variant of the arrhythmia. Thus, in the case of an adrenal or mixed variant of AF, 

propafenone was prescribed 300-900 mg/day, and in the case of vagal, it was 

ethacysin 100-200 mg/day. At stage 2, in the case of ineffectiveness of 

propaphenone, it was replaced with ethacysin 100-200 mg/day. In the case of 

insufficient efficiency of ethacysin (stage 3), β-adrenoblocker bisoprolol 2.5-5 
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mg/day was added to it. With the ineffectiveness of such combination (stage 4), 

sotalol 160-320 mg/day or amiodarone 200 mg/day were used after the period of 

drug saturation or radiofrequency ablation. With the ineffectiveness of ethacysin at 

vagal variant of AF, patients were referred to radiofrequency ablation and excluded 

from the study. 

The antiarrhythmic efficacy of the drugs was evaluated by subjective 

sensation of the patients – self-evaluation by the patient of the frequency of AF 

attacks and their course. It was considered as complete in the case of the 

disappearance of arrhythmia attacks and their absence during 6 months of 

observation and as a partial one - in the case of subjectively felt reduce of the 

frequency of arrhythmia attacks (by 50-75%), reduce the duration of AF attacks 

and/or improvement of the conditions for their termination (the absence of 

hospitalization and the use of other antiarrhythmic drugs or electropulse therapy). In 

the absence of the dynamics of the frequency of AF attacks, the antiarrhythmic effect 

was considered as absent. In this case, according to the algorithm, replacement for 

another antiarrhythmic drug was made. In case of impossibility to preserve sinus 

rhythm and transit to a permanent form, the patient was excluded from the study. 

The period of observation of the patients was 6 months from the time of selection of 

effective AAT. The actual average observation period for the patients was 8.2 ± 0.4 

months. 

Fixed combinations of perindopril with indapamide (ind) and losartan with 

hydrochlorothiazide (hct) were used as starting antihypertensive therapy. 

Eplerenone in fixed dose of 25 mg/day was added to these combination for part of 

the patients. Eplerenon was designed with the aim of studying the effectiveness of 

upstream-therapy of AF by MCRA. 

The use of combinations of perindopril+ind 5-10/1,25-2,5 mg/day and 

losartan+hct 50-100/12,5-25 mg/day leads to the achievement of target blood 

pressure in 41,2 and 52,5 % of the patients with AH and frequent attacks of AF. 

Adding eplerenone 25 mg/day increases the proportion of patients with target blood 

pressure to 74,2 and 82,9 % respectively. The positive antihypertensive effect of 
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eplerenone is associated with significantly higher aldosterone level. 

The use of 1C class of antiarrhythmic drugs (propafenone 300-900 mg/day 

and ethacysin 100-200 mg/day) 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, characterized by decreasing in 

frequency and duration of symptomatic attacks of AF, frequency of application 

electropulse therapy and increasing cases of spontaneous sinus rhythm conversion. 

The antiarrhythmic efficacy of propafenone at non-vagal AF was 67,2 %. In 

the case of antiarrhythmic ineffectiveness, the substitution for ethacysin was 

effective in 49,1 %, and combination of ethacysin with bisoprolol increased 

antiarrhythmic efficacy to 76,2 %. The antiarrhythmic effect of ethacysin in patients 

with vagal AF was 90,3 %. The antiarrhythmic efficacy of propafenone is associated 

with higher (> 154 pg/ml), while ethacysin – with lower (<121 pg/ml) plasma level 

of aldosterone. Side effects of propafenone requiring discontinuation of the drug 

were recorded in 7,8 %, ethacysin – in 8,1 % of the cases. 

The use of the combination of losartan + hct and eplerenon is associated with 

higher antiarrhythmic efficacy of 1C class of preparations. First of all, increasing of 

antiarrhythmic efficacy when adding eplerenone is observed with the simultaneous 

administration of losartan at the dose of 100 mg/day (R = 0,69; p <0,0001) and 

baseline plasma aldosterone level > 150 pg/ml (R = 0,48; p <0,0001). 

The use of propafenone for 6 months at non-vagal variants of AF, in contrast 

to ethacysin, is characterized by more potent chronotropic effect (decreasing mean 

daily, mean night, mean daily heart rate), more significant decreasing of dispersions 

of the ratio PQ/QT and increasing the cases with complete disappearance of 

paired/group SPBs. The appointment of ethacysin, in contrast with propafenone, is 

accompanied by more significant decreasing in circadian index and PQ dispersion, 

and the addition of bisoprolol to ethacysin - increasing the cases of complete 

disappearance of SPBs. The use of propafenone and ethacysin in patients with AH 

and frequent attacks of AF for 6 months is associated with absence of adverse effects 

on the structural and functional state of the of LV myocardium. 
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The use of the combination of losartan + hct, in contrast with perindopril + 

ind, during 6 months results in more significant decreasing of daily number of 

asymptomatic episodes of AF according to HM ECG and absence of significant 

differences in the dynamics of intracardiac hemodynamic. 

The additional use of eplerenon in patients with AH and frequent attacks of 

AF for 6 months is associated with significant increasing cases with complete 

disappearance of SPBs and asymptomatic episodes of AF, significant decreasing in 

daily number of episodes of SVT/atrial flutter, QT dispersion and the ratio of PQ/QT 

according to the HM ECG, as well as a significant decreasing of end-systolic size, 

LAS, ejection fraction according to echocardiography. 

According to the results of the study, specific algorithm of action was 

performed for the patients with AH and frequent attacks of AF without severe 

structural damage of the myocardium. For the purpose of differentiated appointment 

of antiarrhythmic drugs, additional definition of the vegetative variant of AF (vagal 

and non-vagal) according to P. Coumel and plasma level of aldosterone are 

recommended. 

Propafenone in dose of 300-900 mg/day as a starting antiarrhythmic drug is 

recommended for patients with AH and non-vagal variant of AF at plasma 

aldosterone level ≥121 pg/ml. In case of ineffectiveness of propafenone, it is 

expedient to prescribe ethacysin in a dose of 100-200 mg/day, if possible, in 

combination with bisoprolol 2,5-10 mg/day. Bisoprolol significantly increases the 

efficacy of ethacysin at non-vagal AF. Ethacysine should be considered as starting 

antiarrhythmic drug in the case of plasma levels of aldosterone <121 mg/ml. In case 

of ineffectiveness of ethacysin, patients should be transferred to III class of 

antiarrhythmic drug or consider the need of cateter ablation. 

The patients with AH and vagal variant of AF should be treated by ethacysin 

in dose of 100-200 mg/day as a drug of choice. Cateter ablation must be considered 

if the lack of efficacy of ethacysin.  

In patients with AH and frequent AF attacks in order to increase 

antiarrhythmic efficiency of 1C class antiarrhythmic drugs, it is recommended to use 
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antihypertensive combination of losartan + hct in a dose of 100/12,5 mg/day and in 

the case of non-vagal AF - MCRA eplerenon 25 mg/day. The use of eplerenone is 

shown primarily for patients with baseline aldosterone >150 pg/ml. 

Scientific novelty of the obtained results is confirmed by 1 declarative patent 

of utility model. 

Key words: arterial hypertension, atrial fibrillation, antiarrhythmic therapy, 

aldosterone, eplerenone, ethacysin, propafenone, losartan, perindopril. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

 

АГ  – артеріальна гіпертензія 

АТ  – артеріальний тиск 

ГХ  – гіпертонічна хвороба 

ФП  – фібриляція передсердь 

АМКР – антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів 

АПФ  – ангіотензинперетворюючий фермент 

іАПФ  – інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента  

ЛШ  – лівий шлуночок 

ХСН  – хронічна серцева недостатність 

РААС – ренін–ангіотензин–альдостеронова система 

МКР  – мінерало-кортикоїдні рецептори 

ШКФ  – швидкість клубочкової фільтрації  

СЕ  – суправентрикулярна екстрасистолія 

ЕКГ  – електрокардіографія 

ХМ ЕКГ – холтерівський моніторинг електрокардіограми 

КДР  – кінцево-діастолічний розмір 

КСР  – кінцево-систолічний розмір 

ТМШП – товщина міжшлуночкової перетинки 

ТЗСЛШ – товщина задньої стінки лівого шлуночка 

ЛП  – ліве передсердя 

іЛП  – індекс лівого передсердя 

ОЛП  – об’єм лівого передсердя 

ФВ  – фракція викиду 

ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка 

іММЛШ – індекс маси міокарду лівого шлуночка 

ВТМ  – відносна товщина міокарда 
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латеральної частини фіброзного кільця мітрального клапана 
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легеневих венах 
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ЧССніч – середньонічна частота серцевих скорочень 

ЦІ  – циркадний індекс 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. ФП є одним з найбільш поширених порушень 

серцевого ритму, яке реєструється в 1-2 % осіб загальної популяції [1, 2, 3]. 

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 [4, 5, 6]. Так, після досягнення 

40-річного віку ризик розвитку ФП у майбутньому становить близько 26 % [7, 

8]. Гендерний розподіл аритмії свідчить про те, що ФП дещо частіше 

зустрічається у чоловічій, ніж у жіночій популяції [9, 10]. 

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 [6, 10, 11]. Виникнення ФП потенційно можливе при будь-якому 

серцево-судинному захворюванні. Однак, враховуючи, що найбільш частим 

серед них є 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 (ХСН) [2, 6, 12, 13, 14, 15]. Крім того, виникнення ФП 

й особливо її трансформація у постійну форму супроводжується зниженням 

якості життя, погіршенням фізичної працездатності, прискоренням розвитку 

когнітивних розладів та дисфункції ЛШ [12, 16, 17, 18, 19]. 

У зв’язку з цим фокус дослідників сьогодні зосереджений не лише на 

проблемі антиаритмічної терапії (ААТ), а й на найбільш новій стратегії 
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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) [20, 21]. 

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 АМКР [21, 22]. 

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 [23, 24]. 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) (іАПФ), сартанів і АМКР) [10, 25]. 
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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 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 АМКР (еплеренон) у пацієнтів з ГХ і частими нападами 

ФП упродовж 6 місяців лікування. 

 



26 

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: 

1. Загальноклінічне дослідження з метою верифікації ГХ і ФП, 

виявлення супутньої патології і визначення показів та протипоказів до 

включення хворих у дослідження.  

2. Антропометричні вимірювання: вага, зріст. 

3. Лабораторні методики з метою визначення: альдостерону, 

ліпідного спектру крові, глюкози крові, креатиніну. 

4. ЕКГ в 12 відведеннях. 

5. Холтерівське моніторування ЕКГ. 

6. ЕхоКГ в М-, В-, Д-, Т- режимах. 

7. Велоергометрія. 

8. Методи статистичної обробки матеріалу. 
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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, в 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 

+ інд і лозартан + гхт 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 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. 
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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 ім. 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 ім. 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, 
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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, 2017р., м. Київ, Україна), XIX Національному конгресі кардіологів 

України (усна доповідь, 26-28 вересня 2018р., 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 ім. М.І. Пирогова клініки МКЛ №1  

м. Вінниці (усна доповідь, 10 лютого 2017 р. м. Вінниця, Україна). 

Автором отримано диплом всеукраїнської асоціації кардіологів України 

за ІІ місце у конкурсі молодих вчених, проведеного в рамках ХІХ 

Національного конгресу кардіологів України (26-28 вересня 2018р., м. Київ, 

Україна), диплом всеукраїнської антигіпертензивної асоціації України за ІІ 

місце у конкурсі молодих вчених, проведеного в рамках науково-практичної 
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конференції «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні» 

(30 травня-1 червня 2018 р., м. Одеса, Україна) та диплом І ступеня за кращу 

доповідь на XIV міжнародній науковій конференції «Перший крок в науку – 

2017» (26-28 квітня 2017 р., м. Вінниця, Україна). 

Апробація дисертації проведена 7 грудня 2018 року на спільному 

засіданні кафедр внутрішньої медицини №3, пропедевтики внутрішньої 

медицини, внутрішньої медицини №1, внутрішньої медицини №2, 

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.  
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ЛІКУВАННЯ 

ХВОРИХ З ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ: РЕАЛІЇ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИАРИТМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ З ФОКУСОМ  

НА UPSTREAM-ТЕРАПІЮ, АНТИАЛЬДОСТЕРОНОВА  

І АНТИАНГІОТЕНЗИНОВА КОНЦЕПЦІЇ  

В ЛІКУВАННІ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ 

 

1.1  Сучасна концепція лікування хворих з фібриляцією передсердь 

у світі нових поглядів і рекомендацій European society of cardiology,  

2016 року 

 

Незважаючи на стрімкі темпи розвитку хірургічних методів лікування 

аритмій серця, медикаментозна терапія ФП залишається сьогодні основним і 

домінуючим методом лікування. 

Згідно останніх Європейських рекомендації (2016) по веденню пацієнтів 

з ФП стратегія відновлення і підтримання синусового ритму виправдана лише 

у випадках наявності суттєвої симптоматики, зумовленої аритмією. Натомість 

у разі відсутності значимих симптомів відновлення і збереження синусового 

ритму є недоцільним. Мотивом для такого судження явились результати 

багатоцентрових досліджень, які чітко довели, що за прогнозом пацієнтів 

стратегія підтримання синусового ритму не має переваг перед контролем 

частоти шлуночкових скорочень [10, 12]. 

При цьому слід звернути увагу на той факт, що 60-80 % хворих з 

нападами ФП мають симптоматику, яка суттєво знижує якість життя і 

працездатність [26]. Крім того, результати регістру GARFILD, свідчать про 

зменшення загальної смертності (на 28 %) у разі збереження синусового ритму 

порівняно з хворими з постійною формою ФП [27]. Тому стратегія 

відновлення і утримання фізіологічного синусового ритму лишається вельми 

актуальною для більшості пацієнтів з рецидивуючою ФП.  
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Застосування ААП 1С класу є одним з найбільш дискутабельних 

моментів сучасної аритмології. «Розкол» в їх використання при лікуванні 

порушень серцевого ритму був внесений озвученими результатами 

досліджень CAST та СAST II [28, 29]. Так, у 1989 році були опубліковані 

результати дослідження CAST (Cardiac Arrhytmia Suppression Trial), які 

свідчили про збільшення загальної смертності в 2,5 рази та смертності від 

аритмічних ускладнень в 3,6 рази у хворих на ІМ на фоні прийому енкаїніду 

та флекаїніду [28]. У свою чергу результати дослідження CAST II показали, 

підвищення смертності у хворих на інфаркт міокарда (ІМ), зниженою ФВ <40 

%, шлуночковими порушеннями ритму на фоні прийому морацизина та 

етмозина [29]. Трансполювання цих результатів на загальну когорту пацієнтів 

із порушеннями ритму сформувало нову концепцію тривалої ААТ, 

орієнтовану, насамперед, на підвищення безпечності лікування за рахунок 

обмеження використання препаратів 1 класу у пацієнтів зі структурними 

ураженнями міокарда. Під останніми, насамперед, розуміють гострий і 

перенесений ІМ із зубцем Q, ХСН зі зниженою ФВ (<40 %), гіпертрофічну і 

дилатаційну кардіоміопатію, тяжке структурно-геометричне ремоделювання 

ЛШ з товщиною стінок > 14 мм або кінцево-діастолічний розмір (КДР) ЛШ > 

70 мм незалежно від його етіології. Принциповим питанням як для науковців, 

так і для практичних лікарів є правомірність перенесення результатів CAST та 

СAST II на всі ААП 1С класу, зокрема й на ті, які не досліджувалися в 

міжнародних проспективних багатоцентрових дослідженнях (із них в Україні 

зареєстровані етацизин, пропафенон) [30]. Крім того, спеціальних досліджень 

з вивчення безпечності тривалого використання препаратів 1С класу на 

хронічних формах ішемічної хвороби серця (ІХС) проведено не було.  

Отже, стратегію протиаритмічної терапії рецидивуючої ФП 

рекомендується розробляти на основі вибору найбільш безпечного, проте, 

можливо, менш клінічно ефективного препарату [31]. 

Слід зазначити, що на сьогодні не розроблений диференційований підхід 

щодо вибору оптимального ААП у конкретного пацієнта з ФП. Такі спроби 
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мають місце лише беручи до уваги вегетативні варіанти аритмії. Одним з 

найбільш яскравих прикладів такої спроби, є клінічний підхід Р.Coumel [32, 

33] (1993), який виділив два основних вегетативних варіанта ФП: «вагусний» 

і «адренергічний», що відображало перевагу регуляторної ролі певної ланки 

вегетативної нервової системи в конкретного пацієнта. Так, до вагусного 

варіанту ФП Р. Coumel відносив аритмію, яка носила, зазвичай, 

пароксизмальний характер та характеризувалась появою нападів у 40-50 років, 

виникненням нападів переважно в нічний час, в спокої, після їжі, після 

вживання алкоголю, а також у пацієнтів, які мали фонову синусову 

брадикардію. До адренергічного варіанту ФП Р. Coumel відніс аритмію, яка 

виникала переважно в денний час; провокувалась фізичним чи 

психоемоційним навантаженням; як правило, виникненню аритмії передувала 

синусова тахікардія і симпато-адреналова активація. При цьому дослідник 

погоджувався з тим, що в разі не відповідності аритмії жодному з варіантів, 

слід виділяти змішаний варіант ФП [32, 33]. Оскільки, стан вегетативної 

регуляції серцевого ритму може вплинути на фармакологічні ефекти 

антиаритмічних засобів, його слід враховувати для вибору оптимального ААП 

при лікуванні ФП [26].  

Беручи до уваги міжнародні рекомендації по веденню хворих з ФП, 

ААТ, направлену на попередження повторних нападів аритмії, у осіб без 

органічної патології серця або з його мінімальними структурними змінами 

слід починати з ААП 1С або препарату ІІІ класу дронедарону [12]. 

У пацієнтів з мінімальною або відсутньою патологією серця 

призначення β-блокаторів є логічною першою спробою профілактики 

рецидивів ФП, коли аритмія чітко пов’язана з психічним чи фізичним 

перенавантаженням (адренергічний варіант ФП). Проте, ефективність β-

блокаторів зазвичай досить низька, тому в якості препарату 1-го ряду в цих 

пацієнтів розглядається пропафенон, який, крім ефектів препаратів 1С класу, 

володіє β-блокуючими властивостями [34]. Крім того у пацієнтів з 

адренергічним варіантом ФП можливе призначення препаратів ІІІ класу 
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соталолу і дронедарону. Дизопірамід та етацизин, які мають виражений 

антихолінергічний ефект, можуть бути застосовані як препарати 1 ряду в 

пацієнтів з вагусним варіантом аритмії [26, 35]. При змішаному варіанті ФП 

рекомендовано призначення флекаїніду, пропафенону, соталолу, 

дронедарону. Аміодарон залишається як препарат резерву при неефективності 

всіх інших варіантів ААТ. Натомість, враховуючи велику кількість 

екстракардіальних побічних ефектів препарату (гіпо- та гіпертиреоїдизм, 

рефлюкс-езофагіт, ураження печінки та легень, тремор, головний біль, 

неврити та невропатії зорового нерву, фоточутливість шкіри) [36,37]. Для 

пацієнтів з відсутньою або мінімальною структурною патологією серця 

надається перевага хірургічним методам лікування (радіочастотна абляція), 

яка визначає ефективність у 66-89 % пацієнтів [10, 38, 39, 40]. 

Доволі обмеженим виглядить вибір ААП при вагусному варіанті ФП 

(дизопірамід, етацизин), оскільки дизопірамід відсутній на теренах України. 

Препаратом вибору у даної категорії пацієнтів залишається лише представник 

1С класу етацизин. Основним електрофізіологічним механізмом 

антиаритмічної дії етацизину є блокада швидких натрієвих каналів [26]. 

Натомість наявність холінолітичної дії препарату, яка спроможна активувати 

автоматизм синусового вузла, принципово відрізняє етацизин від інших ААП 

цього класу (флекаїнід і пропафенон) [41]. Слід звернути увагу, що 

застосування етацизину при ФП не обмежується лише вагусними варіантами 

аритмії. 

У літературі описані численні дослідження, присвячені аналізу клінічної 

ефективності етацизину. Так, результати вивчення етацизину та етмозину на 

тваринах свідчили, що на фоні стимуляції блукаючого нерва етацизин 

частково усував брадикардію, викликану активацією вагусу, а також запобігав 

прискоренню проведення імпульсу по передсердях і вкороченню ефективних 

рефрактерних періодів передсердь, підвищував активність симпатичної 

нервової системи [42]. В своїх А.В. Недоступ (2007) та співавт. [43] показали 

високу ефективність етацизину та аллапініну (представник IС класу ААП) при 
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лікуванні ФП/ТП у хворих з брадикардіями. Також встановлено, що етацизин, 

володіючи властивостями ААП 1С класу, знижував чутливість серця до 

впливів парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, що 

призводило до підвищення клінічної ефективності ААТ [44]. 

У дослідженні Д.А. Царегородцев та співавт. (2015) [45] показано, що у 

пацієнтів без структурної патології серця ефективність етацизину при 

шлуночковій екстрасистолії (ШЕ) склала 68 %, при надшлуночкових 

порушеннях ритму (в тому числі ФП) – 50 %. Дослідники встановили, що на 

тлі 1-місячного прийому етацизину суттєво зменшилась частота та тривалість 

нападів ФП і цей ефект зберігався й через 6 міс спостереження. Крім того, 

зниження часових показників варіабельності серцевого ритму на фоні 

прийому етацизину підтверджувало доцільність застосування препарату у 

хворих з вихідною ваготонією [26]. 

Результати досліджень В.П. Іванова (2017) [46] присвячені вивченню 

ефективності етацизину при суправентрикулярних і шлуночкових аритміях. 

Так, застосування етацизину в дозі 150 мг на добу у хворих з вагус-

асоційованими суправентрикулярними порушеннями серцевого ритму (ФП, 

ектопічна суправентрикулярна тахікардія, часта СЕ упродовж 3 місяців 

супроводжувалося позитивним антиаритмічним ефектом у всіх пацієнтів. При 

цьому повний антиаритмічний ефект (повне зникнення нападів аритмії) у 

групі хворих з ФП спостерігали в 68,4 % пацієнтів. Крім того, застосування 

етацизину в пацієнтів із симптомною ШЕ без тяжких структурних уражень 

міокарда впродовж 3 місяців виявило позитивний антиаритмічний ефект у 92,9 

% пацієнтів, серед них у 57,2 % реєстрували повне зникнення шлуночкового 

ектопізму [47]. 

В 2017 р. був проведений ретроспективний аналіз застосування 

етацизину на теренах України за матеріалами, які охоплюють 30-річний 

період. В цілому вдалося простежити ефективність тривалого багаторічного 

використання етацизину в 74 пацієнтів. На сьогодні найтриваліший період 

його безперервного прийому в окремих пацієнтів становив 12 років, а 
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періодичного – понад 20 років. ААТ виявилася ефективною у переважної 

більшості пацієнтів (71,3 %). Результати показали, що препарат може бути 

використаний як в амбулаторних умовах для відновлення синусового ритму 

при нападі ФП, так і для утримання синусового ритму в пацієнтів з 

рецидивами аритмії [48]. 

Сьогодні велика увага лікарів зосереджена на іншому представнику 1С 

класу пропафеноні, який зарекомендував себе як високоефективний ААП. 

Згідно останніх Європейський рекомендацій по діагностиці та лікуванню ФП 

пропафенон є одним з небагатьох препаратів, який може бути використаний 

для безпечного усунення нападів ФП в амбулаторних умовах [12, 49]. 

У дослідженні Р.Д. Курбанова та співавт. (2009) [50] через 1, 3 і 6 місяців 

постійного прийому пропафенону повне попередження рецидивів ФП 

визначено у 82,6 %, 69,4 % і 47,6 % хворих. Результати, в цілому, співпадають 

з даними російського багатоцентрового дослідження "Прометей", в якому 

антиаритмічна ефективність пропафенону через 1, 3 і 9 місяців спостереження 

становила 74 %, 60 % і 45 % відповідно [51]. 

О.Н. Міллер та співавт. (2010) [52] вивчали клінічну ефективність і безпеку 

пропафенону у хворих з ГХ, ІХС і ХСН зі збереженою систолічною функцією 

ЛШ, ускладнених ФП. Результати дослідження свідчать про те, що ефективність 

пропафенону через 6 місяців терапії склала 67,4 %, в той час як через 12 місяців 

– 54,2 %. Остання не поступається такій при використанні аміодарону. У 33,9 % 

пацієнтів при використанні пропафенону відзначено зменшення тяжкості 

клінічних проявів ФП, їх сумарної тривалості, частоти шлуночкових скорочень 

під час пароксизму і збільшення кількості асимптомних епізодів ФП. Крім того, 

через 12 міс лікування пропафеноном констатували достовірне зменшення 

показників КДР та КСР ЛШ, товщини міжшлуночкової перетинки (ТМШП) та 

задньої стінки (ТЗСЛШ), порожнини ЛП, покращення діастолічної функції ЛШ 

при відсутності змін з боку величини ФВ.  

Науковці інституту кардіології ім. Н. Д. Стражеско (2015) вивчали 

ефективність прийому пропафенону для відновлення та утримання синусового 
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ритму в амбулаторних умовах. Дане дослідження показало високу 

ефективність пропафенону в контролі синусового ритму через 1 місяць від 

початку спостереження – у 78 %, через 3 місяці – 64 % та через 9 місяців –  

43 % пацієнтів зберігався синусовий ритм [53]. 

Безперечну практичну цінність сьогодні представляють результати 

досліджень, які демонструють фармакологічну безпечність тривалого 

використання ААП – оскільки вибір безпечної ААТ є домінуючим при 

лікуванні різних порушень серцевого ритму. Цілим рядом досліджень 

показана висока фармакологічна безпечність і не висока частота кардіальних 

та екстракардіальних побічних реакцій при використанні як етацизину, так і 

пропафенону в терапевтичних дозах (100-150 мг/добу і 300-900 мг/добу 

відповідно) у хворих без тяжких органічних уражень міокарда [41, 44, 47, 52, 

54]. Відміни етацизину, внаслідок побічних реакцій, потребували – 5-30 % 

[45,47,55] і пропафенону – 3-20 % відповідно [50, 51], проаритмогенні ефекти 

препаратів були зареєстровані в 3,1-9,4 % [10, 55] і 7-14 % відповідно [56]. 

Фокус дослідників сьогодні зосереджений не лише на проблемі ААТ, а 

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 як первинно-профілактичний (попередження виникнення нової ФП), 

так і вторинно-профілактичний напрямок (попередження рецидивів та 

переходу аритмії в постійну форму) [10, 20]. 

Слід сказати, що стратегія upstream-терапії знаходиться в 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 та ангіотензину ІІ, що реалізується за рахунок застосування 

АМКР і блокаторів РААС. 
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1.2 Upstream-терапія як новий напрямок лікування пацієнтів з 

фібриляцією передсердь: антиальдостеронова концепція 

 

Упродовж останніх 15 років сформувалися нові погляди щодо провідної 

ролі альдостерону в патогенезі багатьох серцево-судинних захворювань. Так, 

крім добре відомої дії альдостерону на нирки (реабсорбція іонів натрію й 

екскреція калію та водню) та електролітний метаболізм (насамперед, 

кальцієвий, калієвий і магнієвий обміни), гормон сприяє розвитку 

інтерстиціального фіброзу за рахунок проліферації фібробластів і активації 

синтезу колагену; бере безпосередню участь у розвитку гіпертрофії міокарда 

та ремоделюванні шлуночків і передсердь і, як наслідок, у розвитку та 

прогресуванні міокардіальної дисфункції; впливає на вегетативну регуляцію 

(підвищує симпатичну та знижує парасимпатичну активність); сприяє 

розвитку системного запалення та оксидативного стресу [23, 57]. 

Фіброз активуючі ефекти альдостерону вивчені достатньо детально. Так, 

за тривалого (більше 3 тижнів) і стійкого підвищення рівня альдостерону 

відбувається значне прискорення проліферації фібробластів із вираженою 

стимуляцією процесів периваскулярного фіброзування (разом із великими, 

середніми та дрібними судинами, включно з інтраміокардіальними, у 

передсердях і шлуночках). Альдостерон підвищує експресію месенджерної 

РНК ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) у кардіоміоцитах, що 

сприяє локальному утворенню ангіотензина ІІ в міокарді [58, 59]. 

Великий академічний та практичний інтерес останній час викликає 

проблема порушень серцевого ритму. При цьому більшість дослідників визнає 

вагому роль альдостерону в розвитку аритмій серця. Так, низка досліджень 

доводить збільшення поширеності ФП у пацієнтів із первинним 

гіперальдостеронізмом [60]. Саме в цієї категорії хворих виявлений 

підвищений ризик розвитку ФП – у 12 разів більше порівняно з загальною 

популяцією [61]. В експериментальних дослідженнях на тваринах, у яких 

створювали перманентно підвищену концентрацію альдостерону в плазмі, 
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упродовж 8 тижнів визначали достовірне збільшення рівня артеріального 

тиску (АТ) і суттєве накопичення колагену в інтерстиціальному просторі 

міокарда. Надалі у всіх тварин, які отримували альдостерон, на відміну від 

контролю, за допомогою електричної стимуляції була спровокована ФП [62].  

Підвищена готовність до виникнення ФП пов’язана з суттєвим 

зменшенням ефективного рефрактерного періоду міокарда передсердь. Ці 

зміни отримали назву феномена електрофізіологічного ремоделювання 

передсердь [12]. Короткі пароксизми ФП викликають зміни передсердної 

рефрактерності через збільшення тривалості потенціалу дії та/або порушення 

механізму адаптації ефективного рефрактерного періоду до частоти ритму. 

Процес ремоделювання торкається всіх функцій передсердь: електричної, 

скоротливої та секреторної, призводячи на кінцевих етапах до морфологічних 

змін – фіброзу. Фіброз є морфологічною основою структурно-функціональної 

гетерогенності міокарда та створює умови для формування механізму re-entry 

[63]. 

Сьогодні не викликає жодного сумніву наявність патофізіологічного 

зв’язку гіперальдостеронізму з підвищенням рівня АПФ і ангіотензину ІІ. З 

експериментальних наукових досліджень останніх років відомо про 

збільшення кількості та щільності рецепторів до ангіотензину II та рівня АПФ 

у тканинах ЛП у пацієнтів з ФП. У таких хворих також зареєстровано суттєве 

підвищення рівня тканинного АПФ у міокарді передсердь, зокрема в осіб з 

нормальною скоротливою функцією шлуночків [64]. 

Встановлено, що для індукування ремоделювання судин, запалення та 

дисфункції ендотелію необхідна саме стимуляція ангіотензинових рецепторів 

1а типу (AGTR1a) [65]. Взаємодія ангіотензину II з рецепторами 1 типу 

індукує гіперплазію фібробластів, активує біосинтез колагену і пригнічує 

процеси його деградації [66]. Підвищення концентрації ангіотензину II 

зменшує транспорт іонів натрію всередину клітини, змінюючи поріг 

збудливості кардіоміоцитів передсердь [67]. Крім того, ангіотензин II 

активізує фібробласти і синтез фактору росту бета-1 (TGF-ß1), що призводить 



40 

до накопичення колагену та структурної перебудови серця і, як наслідок, 

розвитку ФП [68]. 

J. Ibarrola та співавт. (2018) [69] встановили, що альдостерон погіршує 

мітохондріальну функцію та викликає оксидативний стрес у фібробластах 

серця людини. Показано, що експериментально-індукований фіброз на 

моделях тварин призводить до збільшення частоти виникнення ФП [70]. 

Водночас виникнення частих нападів ФП, у свою чергу, сприяє суттєвому 

підвищенню вмісту колагену та фібронектину-1 у передсердній тканині [71], 

замикаючи патологічне коло змін і не залишаючи шансів на позбавлення 

рецидивів аритмії.  

У дослідженні D. Lavall та співавт. (2013) [72] встановлено, що 

альдостерон підвищує коефіцієнт росту сполучної тканини та експресію 

гідроксипроліну у фібробластах серця, рівень яких зменшувався за допомогою 

BR-4628, селективного антагоніста мінералокортикоідних рецепторів та 

спіронолактону. В. Wozakowska-Kaplon та співавт. (2010) [73] встановили, що 

існує позитивна кореляція між зменшенням концентрації альдостерону через 

24 години після кардіоверсії з приводу ФП та ймовірністю збереження 

синусового ритму впродовж 30 днів спостереження.  

Результати інших досліджень свідчать, що основні геномні ефекти 

альдостерону залежать від експресії мінералокортикоїдних рецепторів (МКР). 

Останні розташовані в епітелії нирок, міокарді (кардіоміоцити, клітини 

ендокарду, фібробласти), судинах, мозку й імунній системі [59, 74, 75]. За 

відсутності достовірної різниці в рівні альдостерону пацієнти з ФП, порівняно 

з пацієнтами з синусовим ритмом, визначають підвищену експресію МКР. 

Останнє наводить на думку про те, що можливі ефекти альдостерону в 

передсердях залежать не стільки від кількості гормону, скільки від збільшеної 

кількості МКР у передсердній тканині [76]. Хоча альдостерон і сприяє 

ремоделюванню міокарда, що підвищує ймовірність виникнення ФП, у свою 

чергу, розвиток ФП додатково підвищує рівень альдостерону. Експресія МКР 

у міокарді збільшується при ФП, а їх щільність корелює з тривалістю ФП та 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-25068-6#auth-1
http://www.jbc.org/search?author1=Daniel+Lavall&sortspec=date&submit=Submit
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рівнем альдостерону [77, 78]. 

У дослідженні С. Т. Tsai та співавт. (2013) [79] встановлено вплив 

альдостерону на експресію МКР, ангіотензину II типу рецептора I (АТ1), 

мітоген-активізованих протеїнкіназ та фіброзних маркерних білків у 

культуральних HL-1 кардіоміоцитах. Експериментально показано, що 

введення альдостерону щурам крім структурного ремоделювання передсердь, 

призводить до розвитку ФП шляхом зміни реполяризуючого току калію, 

зменшення потенціалу дії та подовження часу до спонтанної конверсії 

синусового ритму [80]. 

Отже, низка експериментальних і клінічних досліджень доводить факт 

переконливої ролі активації РААС і підвищеного рівня альдостерону в 

розвитку структурного й електричного ремоделювання передсердь, розвитку 

та персистенції ФП. 

 

1.3 Клініко-прогностична ефективність блокади мінерало-

кортикоідних рецепторів при фібриляції передсердь (результати 

клінічних та проспективних досліджень) 

 

Серед основних представників фармакологічного класу АМКР 

найбільшу увагу привертає новий селективний блокатор еплеренон з 

обмеженою перехресною реактивністю до андрогенних та прогестеронових 

рецепторів, що обумовлює суттєве зменшення багатьох побічних ефектів, які 

фіксують у разі застосування інших представників класу таких як 

спіронолактон [81]. 

Використання антиальдостеронової концепції передбачає, насамперед, 

блокування процесів фіброзо- і колагеноутворення та зменшення характеру 

міокардіального фіброзу. Цей ефект був показаний в експериментальних 

роботах і пізніше підтверджений у клінічних дослідженнях, які виявили 

здатність блокаторів альдостерону знижувати плазмовий рівень кінцевого 

пептиду проколагену III типу. Зменшення площі вогнищ міокардіального 
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фіброзу може сприяти зменшенню передсердного аритмогенезу, в основі 

якого лежить електрична гетерогенність, що виникла внаслідок локального 

розростання сполучної тканини в серцевому м’язі. Антиаритмічний ефект 

блокади альдостерону зумовлений також і зростанням рівня калію і магнію. 

Крім того, альдостерон чинить негативний вплив на автономну нервову 

систему, викликаючи дисбаланс між симпатичним і парасимпатичним 

відділами, що також призводить до появи серцевих аритмій. Саме 

антиаритмогенними ефектами, властивими блокаді альдостерону, можна 

пояснити зменшення ризику раптової серцевої смерті, яке встановлено в 

рандомізованих клінічних дослідженнях RALES і EPHESUS [82]. У рамках 

наведених протоколів було продемонстровано суттєве зменшення синтезу 

колагену, який оцінювали за рівнем амінотермального пептиду проколагену 

III типу на тлі застосування АМКР, що свідчило про суттєвий вплив препаратів 

на стан колагено- і фіброзоутворення [83]. 

Експериментально на «собачій моделі» аритмії доведений протективний 

ефект спіронолактону на функцію та структуру міокарда передсердь. 

Доведено, що використання препарату зменшує апоптоз, міоліз, активність 

профіброзних процесів, гибель мітохондрій та надає можливість підтримувати 

нормальні функціональні параметри шлуночків і передсердь. Останнє 

переконує, що антиальдостеронова концепція є потужним інструментом 

кардіопротекції та в поєднанні з блокаторами РААС може бути розглянута як 

можливий напрямок терапії, направленої на попередження виникнення та 

профілактику розвитку рецидивів ФП [84]. 

У відкритому проспективному рандомізованому дослідженні SPIR-AF 

trial були оцінені антиаритмічні ефекти спіронолактону порівняно з іАПФ у 

пацієнтів з нападами ФП в анамнезі та тривалістю аритмії не менше 4 років. У 

дослідження входило 164 пацієнта (середній вік 66 років), яких спостерігали 

впродовж 12 місяців. Пацієнти були поділенні на 4 групи лікування: група А – 

спіронолактон, еналаприл та β-адреноблокатор; група В – спіронолактон та  

β-адреноблокатор; група С – еналаприл і β-адреноблокатор і група D –  
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β-адреноблокатор. Первинною кінцевою точкою дослідження було 

виникнення симптомних епізодів ФП, документально зареєстрованих на 

електрокардіограмі. Результати дослідження свідчили, що впродовж 3, 6, 9 та 

12 місяців спостереження відбулося значне зменшення (р<0,001) частоти 

випадків ФП у групах, які отримували спіронолактон (групи А та В) порівняно 

з іншими групами лікування [85]. 

У свою чергу, дослідження ефективності спіронолактону в пацієнтів 

похилого віку з АГ і постійною формою ФП продемонструвало позитивний 

ефект препарату в зменшенні електричної нестабільності міокарда шлуночків 

і шлуночкової ектопії [86]. За результатами дослідження R.S. Williams (2011) 

[87] прийом спіронолактону був асоційований з достовірно меншою кількістю 

госпіталізацій з приводу ФП та необхідністю конверсії синусового ритму. У 

дослідженні Y.W. Chung та співавт. (2016) [88] показано, що терапія 

спіронолактоном супроводжувалась суттєво нижчим ризиком ФП de novo у 

пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі.  

Результати вивчення іншого селективного АМКР еплеренону показали, 

що препарат достовірно зменшує тиск в ЛП і фракцію його вкорочення, 

знижує активність металопротеїназ як маркерів фіброзу [89]. Саме за рахунок 

цих ефектів дослідники пояснюють профілактичний ефект еплеренону щодо 

індукції ФП і зменшення середньої тривалості епізодів аритмії в пацієнтів із 

ХСН. В окремих дослідженнях показано позитивний антиаритмічний ефект 

еплеренону щодо передсердних тахіаритмій, який реалізовано через вплив 

препарату на стан електричного ремоделювання передсердь [90]. 

Порівняльне дослідження антигіпертензивної ефективності еплеренону 

і еналаприлу у спонтанно-гіпертензивних та сільчутливих щурів лінії Вістар-

Кіото показало практично однакову ефективність препаратів у зниженні АТ. 

Натомість використання еплеренону супроводжувалося більш потужним 

ефектом у попередженні розвитку гіпертрофії міокарда ЛШ (ГЛШ). 

Антиремоделюючий ефект еплеренону реалізувався, як вважають дослідники, 

переважно за рахунок гальмування інтерстиціального фіброзування та 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20YW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26323866
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зменшення сполучнотканинної модифікації. Таким ж ефектами дослідники 

пояснюють більш суттєвий вплив еплеренону, порівняно з еналаприлом, на 

еластичність аорти [91]. В інших дослідженнях продемонстровані переваги 

еплеренону над атенололом за впливом на структурно-функціональні 

властивості артерій і медіатори запалення крові [92]. 

Так, результати дослідження 4Е Left Ventricular Hypertrophy Study 

(Effects of eplerenone, enalapril, and eplerenone/enalapril in patients with essencial 

hypertension and left ventricular hypertrophy), у якому брали участь пацієнти з 

ГХ та верифікованою ГЛШ показали практично однакові антигіпертензивні й 

антиремоделюючі ефекти еплеренону (200 мг/добу) і еналаприлу (10 мг/добу). 

При цьому антиремоделюючий ефект препаратів оцінювали за характером 

регресу ГЛШ за даними магнітно-резонансної томографії. Так, за 

використання еплеренону упродовж 9 місяців реєстрували зменшення маси 

міокарда ЛШ (ММЛШ) на 14,5 г, у той час як за використання еналаприлу – 

на 19,7 г. У свою чергу, комбінація цих двох препаратів призводила до більш 

переконливого антигіпертензивного й антиремоделюючого ефектів (зниження 

маси міокарда ЛШ на 27,2 г) [93, 94]. Останнє демонструвало, що комбінація 

блокаторів РААС і альдостеронових рецепторів значно підвищує ефективність 

терапії для попередження розвитку та прогресування ГЛШ. 

Результати дослідження EMPHASIS-HF демонструють профілактичний 

ефект еплеренону щодо передсердного аритмогенезу та розвитку ФП. Так, 

упродовж 2 років спостереження нові випадки ФП реєстрували в 2,7 % 

пацієнтів, які отримували еплеренон, у порівнянні з 4,5 % пацієнтів, які 

отримували плацебо (р <0,05). Додавання еплеренону до стандартної терапії 

ХСН (інгібітори ангіотензинперетворюючого фермента (іАПФ)/сартани, β-

адреноблокатори) приводило до зменшення нових випадків ФП на 42 %. 

Натомість позитивні протективні ефекти еплеренону не залежали від 

наявності/відсутності випадків ФП в анамнезі [95]. 

Результати японського дослідження, що включило 161 хворого з тривало 

персистуючою ФП після проведення катетерної абляції, показують значно 
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вищу ефективність еплеренону в попередженні рецидивів ФП порівняно з 

іАПФ і блокаторами рецепторів ангіотензину II (БРА) упродовж 24 місяців 

спостереження (частка хворих, у яких були відсутні рецидиви аритмії – 60 % 

проти 49 % відповідно, р = 0,011). Проведений однофакторний аналіз надав 

можливість з’ясувати, що частота ранніх післяопераційних рецидивів ФП 

корелювала з тривалістю епізодів ФП (р < 0,001) і величиною розміру ЛП (р = 

0,017). Натомість терапія еплереноном була асоційована зі збереженням 

синусового ритму після катетерної абляції (р = 0,022) [96]. Експериментально 

встановлено, що еплеренон зменшує фіброз та дилатацію передсердь, 

модифікує індукцію ФП і подовжує час переходу в постійну форму аритмії 

[97]. 

У мета-аналізі 19 рандомізованих досліджень, які оцінювали ефективність 

лікування різними антагоністами альдостерону (спіронолактон, еплеренон і 

канреонат калію), продемонстровано переконливий прогнозмодифікуючий 

(зниження загальної смертності на 20 %) і гемодинамічний ефекти (збільшення 

ФВ ЛШ на 3,1 %) цієї групи препаратів [98]. 

Результати метааналізу 5 досліджень, в які було включено 3640 

пацієнтів свідчили, що прийом АМКР асоціюється зі зменшенням ризику 

виникнення ФП у пацієнтів з ХСН і після кардіохірургічних втручань [22]. 

Аналогічні результати були отримані в метааналізі, в який було включено 5 

рандомізованих клінічних і 9 обсерваційних досліджень [99, 100].  

 

1.4  Антиангіотензинова концепція лікування хворих з фібриляцією 

передсердь 

 

Сьогодні не викликає жодного сумніву провідна роль РААС в 

патогенезі різних захворювань серцево-судинної системи, в тому числі і 

різних порушень серцевого ритму. Експериментальні дослідження останніх 

років переконливо доводять прямий вплив РААС на електрофізіологічні 

властивості міокарда шлуночків і передсердь. Серед основних 
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патогенетичних механізмів РААС, котрі визначають структурне й 

електрофізіологічне ремоделювання передсердь, виділяють активацію 

фіброзування передсердної тканини, розтягнення і дилатацією камер, 

безпосередній вплив на функцію іонних каналів і міжклітинну взаємодію 

передсердних кардіоміоцитів [101]. 

За даними S.C. Choisy та співавт. (2007) [102], активація РААС у щурів 

пригнічувала рух Са2+ каналами L-типу та збільшувала ступінь фіброзу 

передсердя з подальшим підвищенням схильності до індукції передсердної 

тахікардії. P.M. Kistler та співавт. (2006) [103] так само на тваринних моделях 

продемонстрували зниження швидкості поширення потенціалу дії, 

збільшення ступеня фіброзу міокарда, гіпертрофії кардіоміоцитів та їх міоліз 

за незмінної рефрактерності тканини під впливом гіперфункції РААС, 

спричиненої пренатальним введенням кортикостероїдів. Крім того, обидві 

групи дослідників встановили розвиток гіпертензії у тварин, котру вони 

пояснюють активацією РААС. 

Отже, активація РААС відіграє провідну роль у розвитку структурного 

ремоделювання передсердь, що зумовлює зміни електрофізіологічних 

властивостей передсердної тканини і виникнення ФП [104]. Виходячи з цього 

є підстави думати, що блокада РААС може зменшити кількість уперше 

виявлених епізодів ФП і запобігти рецидивам аритмії [105]. 

До засобів upstream-терапії належать препарати, які потенційно можуть 

впливати на патогенетичні механізми ФП: запалення, фіброз, оксидативний 

стрес і ремоделювання передсердь [106]. Слід зазначити, що гальмування 

процесів ремоделювання серця, пов’язаних з його гемодинамічним 

перевантаженням та розвитком фіброзу міокарда розглядають сьогодні як 

провідну фармакологічну мішень upstream-терапії при ФП [10, 12]. 

У рекомендаціях Європейського товариства з гіпертензії наявність 

пароксизмальної ФП розглядається як один із критеріїв на користь 

переважного використання іАПФ або БРА [107]. Водночас, в узгоджених 

настановах з лікування ФП зазначено, що блокатори РААС можуть бути 
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корисними для вторинної профілактики ФП у пацієнтів, які вже отримують 

ААТ, а також у пацієнтів з персистуючою ФП, яким здійснюється 

кардіоверсія, якщо є інші підстави для призначення цих препаратів, 

наприклад АГ [12]. 

Ймовірні позитивні ефекти блокади РААС у профілактиці ФП були 

продемонстровані в низці експериментальних і клінічних досліджень, котрі 

доводять, що препарати мають суттєву перевагу перед іншими класами 

антигіпертензивних засобів щодо запобігання і зменшення частоти розвитку 

ФП. Так, дані метааналізу J. Kalus та співавт. (2006) [108] свідчать, що в 

пацієнтів із СН застосування іАПФ та БРА попереджує розвиток ФП, 

підвищує ефективність відновлення синусового ритму і зменшує частоту 

рецидивів аритмії після кардіоверсії. Результати S.R. Heckbert та співавт. 

(2009) [109], які вивчали вплив терапії іАПФ, БРА та β-адреноблокаторами на 

частоту виникнення пароксизмів ФП у хворих на ГХ, свідчать про суттєво 

вищу ефективність іАПФ і БРА порівнянно з β-адреноблокаторами в 

запобіганні нападів ФП.  

Результати метааналізу 23 рандомізованих контрольованих досліджень 

з вивчення ефективності блокаторів РААС для первинної (у пацієнтів із ГХ, 

перенесеним ІМ і ХСН) і вторинної профілактики ФП (у пацієнтів після 

успішної кардіоверсії і на тлі прийому медикаментозної ААТ) свідчать, що 

застосування інгібіторів РААС сприяло зниженню частоти виникнення нових 

випадків ФП на 33 % (р <0,00001). При цьому найвища ефективність 

зареєстрована в пацієнтів з ХСН, ГХ і ГЛШ. За даними M.P Schneider та 

співавт. (2010), застосування блокаторів РААС для запобігання повторних 

нападів аритмії у пацієнтів після успішної кардіоверсії знижувало ризик 

аритмії на 45 % (р = 0,01), а у хворих, котрі постійно приймали ААТ, – на  

63 % (р <0,00001). Останнє давало підстави висунули припущення про 

можливий синергізм інгібіторів РАСС та ААП [110]. 

Результати дослідження F. Beluzzi (2009) [111], О.М. Романової (2013) 

[112] демонструють ефективність раміприлу в запобіганні рецидивів ФП. 
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Імовірними механізмами антиаритмічної ефективності препарату, на думку 

дослідників, є вплив на тканинну РААС із наступним сповільненням процесів 

фіброзування міокарда передсердь і темпів ремоделювання ЛШ.  

Слід зауважити, що серед різних блокаторів РААС усе більшу увагу 

дослідників привертають саме БРА, як клас препаратів з потужним впливом 

на активність РААС і численними плейотропними ефектами. Одним із 

механізмів антиаритмічної ефективності БРА при ФП може бути їх вплив на 

системну запальну відповідь [113]. Так, відомим є зв’язок ФП з підвищеним 

рівнем С-реактивного протеїну, який розглядають як предиктор рецидиву 

аритмії після кардіоверсії і радіочастотної абляції [110,114]. Доведений факт, 

що терапія БРА дає змогу суттєво зменшити концентрацію С-реактивного 

протеїну, фактора некрозу пухлин α і інтерлейкіну 6 [113]. 

Показано, що додавання БРА (ірбесартану) до ААТ (аміодарону) сприяє 

підвищенню ефективності антиаритмічного лікування на 61 % у пацієнтів з 

персистуючою ФП [115, 116]. В іншому дослідженні A.H. Madrid та співавт. 

(2002) [117] доводять дозозалежний вплив ірбесартану на частоту рецидивів 

ФП після кардіоверсії. Зокрема, додавання до аміодарону 300 мг ірбесартану 

виявило найвищу ефективність щодо збереження синусового ритму (77 %) в 

порівнянні з пацієнтами, котрі не отримували ірбесартан (52 %) або 

отримували його у дозі 150 мг на добу (65 %).  

Результати дослідження LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction 

in hypertension study) проведеного в пацієнтів з ГХ і ГЛШ свідчать, що 

застосування атенололу і лозартану посилювало антигіпертензивний ефект 

лікування. Цільовий рівень АТ був досягнений у 49 % пацієнтів групи лозартану 

і у 46 % – групи атенололу. Водночас частота нових епізодів ФП (ФП de novo) у 

групі лозартану склала 6,8 випадку на 1000 осіб порівняно з 10,1 у групі 

атенололу. При цьому зниження ризику аритмії при прийомі лозартану було на 

33 % (р <0,001) більшим, ніж при прийомі атенололу. Крім того, у пацієнтів, які 

приймали лозартан, реєстрували триваліші періоди синусового ритму 

порівнянно з пацієнтами, які приймали атенолол (р = 0,057) [118, 119]. 
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Результати дослідження CHARM (Candesartan in Heart failure: 

Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) підтверджують 

ефективність БРА як засобу первинної профілактики ФП у осіб з ХСН. Так, 

додавання кандесартану до стандартної терапії знижувало ризик розвитку 

нападу ФП на 19,8 % (р = 0,039) порівняно з плацебо [104, 120]. У дослідженні 

VALUE (Valsartan Antihypertensive Long-Term Use Evaluation), присвяченому 

оцінюванню профілактичного ефекту сартанів щодо виникнення ФП у хворих 

із АГ, встановлено статистично значуще зниження частоти виникнення нових 

випадків ФП у разі призначенні валсартану порівняно з амлодипіном [121]. 

R. Fogari та співавт. (2008) [122] вивчали вплив комбінації препаратів 

валсартану та атенололу з амлодипіном на частоту виникнення пароксизмів 

ФП у пацієнтів з ГХ, поєднаною з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, котрі 

застосовували на доповнення до основної ААТ. Результати дослідження 

свідчать про більшу ефективність комбінації валсартану з амлодипіном щодо 

запобігання нападів ФП порівняно з комбінацією атенололу з амлодипіном. 

Найвищою ефективність комбінації валсартан/амлодипін була в разі її 

додавання до терапії аміодароном або пропафеноном.  

H.U. Klemm та співавт. (2010) [123] встановили, що іАПФ та БРА були 

ефективними для збереження синусового ритму та подовження часу до 

виникнення рецидиву після абляції легеневих вен у хворих на 

пароксизмальну форму ФП.  

В 2011 р. опубліковані результати дослідження в якому встановлено, що 

лозартан та еналаприл не викликали суттєвих змін у тривалості, максимальної 

швидкості підйому та амплітуди потенціалу дії. Лозартан і еналаприл помітно 

ослабляли або пригнічували ранню та затриману післядеполяризацію, 

викликану експозицією ізопротеренолу або високого потоку кальцію. Ці дані 

дозволяють припустити, що, крім їхніх ефектів «upstream» терапії, для 

зменшення структурного ремоделювання передсердь, інгібітори АПФ та 

сартани мають «прямий» антиаритмічний ефект, пригнічуючи тригери, 

відповідальні за генезис ФП та інші передсердні аритмії [124]. 
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Galzerano та співавт. (2012) [125] встановили, що телмісартан був 

значно ефективнішим, ніж карведилол, у профілактиці повторних епізодів 

ФП у хворих на ГХ, незважаючи на аналогічне зниження АТ.  

Нещодавно опубліковані результати ретроспективного дослідження, в 

якому встановлено, що тривале застосування іАПФ чи БРА сприяє зниженню 

виникнення ФП у пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією [126]. 

В іншому дослідженні на тваринах (собаки) встановлено, що ірбесартан 

може сприяти поліпшенню провідності по передсердях та запобігати індукції 

та прогресування ФП [127]. 

Таким чином, наведені літературні дані свідчать, що слід продовжувати 

науковий пошук і розширювати наші знання стосовно клінічної ефективності 

і фармакологічної безпечності використання препаратів 1С класу у різних 

категорій хворих з ФП. Натомість сьогодні доволі актуальним і практично 

важливим представляється питання стосовно підвищення клінічної 

ефективності ААП шляхом їх комбінації з фармакологічними засобами, які 

спроможні безпосередньо впливати на механізми розвитку ФП. Саме 

науковий пошук останніх і визначає сучасний напрямок в лікуванні ФП – 

upstream-терапії, терапії направленої на усунення (по можливості) морфо-

функціонального субстрату виникнення аритмії. 

Як видно з даних літератури, доволі велика кількість наукових 

досліджень присвячена вивченню ролі активації РААС, а саме ангіотензину ІІ 

і альдостерону в розвитку і підтриманні ФП. Ще більший інтерес дослідників 

викликає вивчення ефективності блокаторів РААС, які пригнічують 

патофізіологічні ефекти ангіотензину ІІ і альдостерону, в попередженні 

розвитку нових випадків і повторних нападів ФП у різних категорій хворих. 

Тому подальше вивчення цієї проблеми представляється вельми актуальним 

як з академічної, так і наукової точки зору і безперечно розширює наші 

уявлення про ефективність upstream-терапії в цієї категорії хворих. 

Основні моменти розділу 1, опубліковані в статтях [128, 129].  
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РОЗДІЛ 2 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТУ ОБСТЕЖЕНИХ 

ХВОРИХ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

2.1 Клінічна характеристика обстежених хворих 

 

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 і 78 (53,4 %) – жінки відповідно, що 

демонструвало гендерну однорідність (χ2 = 1,37; р = 0,24) основної групи 

хворих.  

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 і 15 (57,7 %) – жінки відповідно (χ2 = 1,23; р = 0,27). 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 і 12 (60,0 %) – жінки відповідно 

(χ2 = 1,60; р = 0,21). 

За допомогою Kruskal-Wallis ANOVA test була визначена статистична 

гендерна і вікова однорідність (р >0,05) всіх обстежених груп хворих, що 

безперечно явилось результатом свідомого відбору хворих.  

Дисертаційне дослідження проводилося згідно основних положень 

Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи 

проведення наукових медичних досліджень за участю людини (2000) і наказу 

МОЗ України № 281 від 01.11.2000. Протокол дослідження схвалений 

комісією з біомедичної етики Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І. Пирогова. До включення у дослідження усі хворі 
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підписали інформовану згоду приймати участь у дослідженні та приймати 

запропоноване лікування. 

Всі пацієнти, включені в дослідження, проходили лікування і 

обстеження на базі КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології» впродовж 2015-2017 років. 

Термін спостереження за хворими, з моменту підбору їм ефективної ААТ, 

склав 6 місяців. Фактичний середній термін спостереження за хворими 

основної групи склав 8,2±0,4 місяці. 

Критерії включення хворих у дослідження: 

1. ГХ ІІ стадії за рекомендаціями Української асоціації кардіологів 

(2013);  

2. 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; 

3. Відсутність попередньої постійної ААТ; 

4. Інформаційна згода пацієнта приймати участь у дослідженні і 

застосовувати запропоноване лікування. 

Критерії невключення хворих у дослідження: 

1. ГХ І або ІІІ стадії та симптоматичні АГ; 

2. ІХС: стабільна і нестабільна стенокардія, гострий і перенесений 

ІМ.  

Коментар: насамперед, з дослідження були виключені пацієнти з 

верифікованими формами ІХС: постінфарктний кардіосклероз (за даними 

анамнезу і медичної документації), стенокардія напруги (з типовим больовим 

синдромом і/або інструментально доведена), доведені за допомогою 

коронароангіографії атеросклеротичні ураження коронарних судин. У випадку 

не типового больового синдрому в грудній клітці пацієнтам проводилась проба 

з дозованим фізичним навантаженням (велоергометрія за загальновизнаним 

протоколом) у період синусового ритму. У разі позитивної проби – пацієнт 
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виключався з дослідження.  

3. Рідкі напади ФП, постійна форма ФП, наявність протипоказів до 

відновлення синусового ритму і призначення ААТ; 

4. Синдром слабкості синусового вузла, атріо-вентрикулярна 

блокади ІІ-ІІІ ступеня, імплантований або потреба в імплантації штучного 

водія ритму з різних причин; 

5. Запальні захворювання міокарда, вроджені та набуті вади серця, 

кардіоміопатії; 

6. 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; 

7. Протипокази до застосування блокаторів РААС, АМКР і ААП 1С 

і ІІІ класу. 

Спостерігалось, що обстежені нами пацієнти входили до 4 основних 

вікових категорій (рис. 2.1): середній вік – 35-45, зрілий – 46-59, похилий – 60-

74 і старечий – 75 років і старше. Проведений аналіз свдічив, що у всіх 

проаналізованих групах переважали пацієнти зрілого і похилого віку. Так, у 

основній клінічній групі їх відсоток склав 47,9 % і 43,2 % відповідно, у групі 

хворих з ГХ без ФП – 38,5 % і 34,6 % відповідно і в практично здорових осіб 

– 58,2 % і 28,6 % відповідно.  

Характеристика ФП в основному клінічному масиві хворих (n=146). 

Тривалість аритмічного анамнезу (визначалась з моменту першого 

зареєстрованого епізоду ФП) серед обстежених коливалась від 1 до 30 і в 

середньому склала 5,7±0,5 років. Спостерігалось (рис. 2.2), що у переважної 

більшості (89,7 %) пацієнтів тривалість аритмії не перевищувала 10 років.  

Серед них тривалість нападів ФП до 5 років зареєстровано в 54,8 % і 5-

10 – у 34,9 % обстежених відповідно. Тривалість аритмії більше 20 років 

зареєстровано лише 3,4 % пацієнтів. Низька кількість цих випадків 

підтверджує відомий факт – при збільшенні тривалості аритмологічного 
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анамнезу значно зростає ймовірність переходу ФП в постійну форму. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Розподіл за віковими градаціями у різних групах (у %). 

 

 

Рисунок 2.2 – Розподіл хворих основного клінічного масиву в залежності 

від тривалості аритмологічного анамнезу (у %). 
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Принциповим для нас виявився розподіл пацієнтів за клінічним 

варіантом аритмії (рис. 2.3) згідно рекомендацій Української асоціації 

кардіологів (2016). Було виявлено, що в 56 (38,4%) випадків перебіг аритмії 

носив характер пароксизмальної і в 90 (61,6%) – персистуючої форми 

відповідно. Порівняння цих % за критерієм χ2 визначив суттєву (р <0,0001) 

перевагу пацієнтів із персистуючою формою ФП. 

 

 

Рисунок 2.3 – Розподіл хворих основного клінічного масиву в залежності 

від варіанту перебігу аритмії (у %). 

Примітка. 

1. Достовірність різниці відсотків розраховано за критерієм χ2. 

 

Клінічна характеристика хворих з ГХ і різними клінічними формами ФП 

(табл. 2.1) свідчила, що групи однорідні за віком, статтю, індексом маси тіла 

(ІМТ), тривалістю аритмії (роки), частотою пароксизмів (доби), 

тютюнопалінням, ожирінням, ЦД 2 типу, обтяженою серцево-судинною 

спадковістю, функціональним класом (ФК) ХСН. Проте у групі з 

персистуючою формою ФП порівняно з групою з пароксизмальною формою 

ФП спостерігався вищий ступінь ГХ (2,27 проти 1,94, р = 0,02) та більше 

пацієнтів з ознаками дисліпідемії (78,9 % проти 60,7 %, р = 0,02). 

Частота нападів ФП в обстеженій когорті хворих коливалась у діапазоні 

від щоденних до 1 нападу в 50 днів і в середньому склала – 1 напад у 23,6±1,2 

дні. Розподіл за різною частотою нападів аритмії (рис. 2.4) показав, що у 

38,4

61,6

пароксизмальна персистуюча
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переважної частки обстежених (83,8 %) аритмія виникала: 1-3 рази на тиждень 

(23,3 %), 1 раз на 2 тижні (24,0  %) і 1 раз на місяць (36,3 %). Лише в 5 (3,4 %) 

випадків нами спостерігались щоденні пароксизми аритмії. 

 

Таблиця 2.1 – Клінічна характеристика хворих з ГХ і різними клінічними 

формами ФП 

 

Клінічні показники Хворі з ГХ і 

пароксизмальною 

ФП (n=56) 

Хворі з ГХ і 

персистуючою 

ФП (n=90) 

Р 

Вік 60,1±1,18 61,5±0,82 0,50 

Чоловіків 28 (50,0 %) 40 (44,4 %) 0,51 

ІМТ, кг/м2 31,1±0,64 31,3±0,56 0,86 

Тривалість аритмії, 

роки 

5,5±0,67 5,8±0,62 0,67 

Частота нападів, дні 22,4±2,09 23,2±1,52 0,77 

Середня ступінь АГ 1,94±0,11 2,27±0,08 0,02 

Тютюнопаління 12 (21,4 %) 19 (21,1 %) 0,96 

Ожиріння 32 (57,1 %) 50 (55,6 %) 0,85 

ЦД ІІ типу 5 (8,9 %) 12 (13,3 %) 0,41 

Дисліпідемія 34 (60,7 %) 71 (78,9 %) 0,02 

Обтяжена серцево-

судинна спадковість 

36 (64,3 %) 54 (60,0 %) 0,60 

ФК ХСН за NYHA 

I ФК 3 (5,4 %) 6 (6,7 %) 0,74 

II ФК 53 (94,6 %) 84 (93,3 %) 0,75 

Примітки: 

1. Достовірність різниці кількісних величин розрахована за критерієм 

Стьюдента, відсотків – за критерієм χ2. 
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Рисунок 2.4 – Розподіл хворих основного масиву в залежності від 

частоти нападів аритмії (у %). 

 

Досить інтересними для нас виявились результати розподілу хворих за 

різними вегетативними варіантами ФП (рис. 2.5), який проводили згідно 

принципу запропонованого Сoumel (1992) [32]. Критеріями вагусного варіанту 

ФП були: зазвичай ФП має пароксизмальний характер; вік появи пароксизмів 

40-50 років; пароксизми з’являються в нічний час, у спокої, після їжі, після 

вживання алкоголю; пароксизму аритмії передує синусова брадикардія. 

Критеріями адренергічного варіанту ФП були: пароксизми з’являються в 

денний час; напади аритмії виникають після фізичного чи психоемоційного 

навантаження; аритмії передує синусова тахікардія. У разі не відповідності 

аритмії вагусному або адренергічному варіанту, виділяли змішаний варіант 

ФП. У ході аналізу було отримано, що в 31 (21,2 %) пацієнта визначався 

вагусний, у 70 (47,9 %) – адреналовий і у 45 (30,9 %) – змішаний варіант 

аритмії.  

Отримані нами дані свідчили, що в популяції хворих з ГХ і частими 

нападами ФП значно переважають випадки адреналової та змішаної форм 

аритмії, в той час як вагусні варіанти за частотою виникнення не перевищують 

22 %. Така структура варіантів ФП показує домінуючу роль активації симпато-

адреналової системи в розвитку нападів аритмії у пацієнтів із ГХ.  
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Рисунок 2.5 – Розподіл хворих основного клінічного масиву в залежності 

від вегетативного варіанту аритмії (у %). 

 

Клінічна характеристика хворих з ГХ і різними вегетативним варіантами 

ФП (табл. А.1, ДодатокА) свідчила, що групи однорідні за віком, статтю, 

тривалістю аритмії (роки), частотою нападів ФП (доби), середнім ступенем 

ГХ, ознаками дисліпідемії, тютюнопалінням, ЦД 2 типу, обтяженою серцево-

судинною спадковістю, ФК ХСН. Проте в пацієнтів з адреналовим варіантом 

ФП порівняно з хворими з вагусним та змішаним варіантами ФП спостерігали 

більші ІМТ (32,6 проти 30,3 та 29,7, р = 0,04 та р = 0,002, відповідно) та частоту 

випадків ожиріння порівняно з групою зі змішаним варіантом ФП (68,6 проти 

42,2 %, р = 0,005). Такі результати узгоджуються з даними про зростання 

активності симпатичної нервової системи в осіб з ожирінням. Активація 

симпатоадреналової системи при надмірній масі тіла в основному є наслідком 

інсулінорезистентності та результатом зменшення щільності інсулінових 

рецепторів на збільшених в розмірах і кількісно адипоцитах [130]. 

Особливості клінічного перебігу нападів ФП розглядали в ракурсі 

класів, виділених за шкалою EHRA (European Heart Rhythm Association)  

(рис. 2.6). Звертало увагу, що пацієнти І класу не включались в проведене нами 

дослідження оскільки цей клас передбачав безсимптомний перебіг аритмії. 

Останнє суперечило розробленому нами дизайну дослідження. Крім того в 

проведеному досліджені були відсутні пацієнти з ІV класом за EHRA, який 

21,2

47,9

30,9

вагусна адреналова змішана



59 

характеризувався вкрай тяжким перебігом аритмії, а саме наявністю 

інвалідизуючих симптомів і суттєвим порушенням щоденної професійної та 

звичайної діяльності пацієнта. Отже, у проведене нами дослідження увійшли 

лише пацієнти з ІІ (помірні симптоми, щоденна діяльність не порушена) і ІІІ 

класом за EHRA (серйозні симптоми, щоденна діяльність змінена). 

 

 

Рисунок 2.6 – Розподіл хворих основного клінічного масиву в залежності 

від класу за шкалою EHRA (у %). 

 

Спостерігалось, що серед обстежених значно переважали пацієнти з ІІІ 

класом за ЕНRA (62,3 проти 37,7 %, р <0,0001). Останнє аргументує 

необхідність призначення ААТ з метою фармакологічного утримання 

синусового ритму й усунення/зменшення аритмологічної симптоматики. 

Слід звернути увагу, що основним заходом ведення хворих із ФП є 

стратифікація ризику тромбоемболічних ускладнень/інсультів та їх 

профілактика. Саме адекватна реалізація цих заходів надає можливість 

суттєво підвищити тривалість та поліпшити якість життя пацієнтів із ФП. 

Результати стратифікації ризику тромбоемболії за шкалою СHА2DS2-VASc 

свідчили, що в проведене дослідження увійшли пацієнти з ФП від 1 до 4 (в 

середньому 1,97±0,02) балів за відповідною шкалою (шкалою передбачено від 

0 до 9 балів).  
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Рисунок 2.7 – Розподіл хворих основного клінічного масиву в залежності 

від балу за шкалою стратифікації тромбоемболій СHА2DS2-VASc (у %). 

 

Відсутність (''0'') балів пояснювалось тим, що в наше дослідження не 

включались пацієнти з ідіопатичною формою ФП, при якій за допомогою 

клініко-інструментального дослідження не виявляється основний етіологічний 

чинник аритмії. Саме в цих пацієнтів ризик тромбоемболії за шкалою СHА2DS2-

VASc складає 0 балів. З іншого боку ураховуючи, що в дослідження були 

включені хворі з неускладненою ГХ, визначений бал за шкалою СHА2DS2-

VASc. не перевищив 4. При цьому хворих із 4 балами ми реєстрували лише в 6 

(4,2 %) випадків. Серед них усі пацієнти мали вік старше 75 років (2 бали за 

шкалою СHА2DS2-VASc) + ЦД (1 бал) + ГХ (1 бал), що в сумі склало 4 бали. 

Слід звернути увагу, що ця категорія хвори була найбільш проблемною серед 

обстежених нами пацієнтів у плані ризику тромбоемболій. У цілому результати 

стратифікації ризику тромбоемболії за шкалою СHА2DS2-VASc (1-4 бали) 

свідчили про необхідність проведення постійної антикоагулянтної терапії як 

основного прогнозмодифікуючого компоненту лікування. 

Аналіз умов припинення нападів ФП (табл. 2.2) показав, що в 38,4 % 

пацієнтів ритм відновлювався самостійно або при застосуванні седативних 

засобів. Практично в половини (54,1 %) пацієнтів конверсія синусового ритму 

відбувалась на тлі застосування різних ААП і лише в 7,5 % випадків 
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відновлення синусового ритму потребувало застосування електричної 

кардіоверсії. 

 

Таблиця 2.2 – Умови припинення нападів ФП в пацієнтів основного клінічного 

масиву (дані аритмологічного анамнезу) 

 

Умови прининення нападів ФП К-ть хворих (%) 

Аритмія відновлюється самостійно або при 

застосуванні заспокійливих засобів 
56 (38,4 %) 

Аритмія відновлюється при застосування 

антиаритмічних препаратів: 
79 (54,1 %) 

- β-адреноблокатори (анаприлін, метопролол) 11 (13,9 %) 

- Пропафенон 16 (20,3 %) 

- Етацизин 13 (16,5 %) 

- Новокаінамід 4 (5,1 %) 

- Аміодарон 35 (44,2 %) 

Аритмія відновлюється лише при застосуванні 

електричної кардіоверсії 
11 (7,5 %) 

 

Характеристика ГХ у основній клінічній групі (n=146) і групі хворих 

з ГХ без ФП (група порівняння) (n=26). Загальний аналіз по обстеженій 

виборці (n=172) показав, що в дослідженні переважали пацієнти з помірною 

(33,7 %) і тяжкою АГ (39,0 %). Анамнез АГ коливався від 1 до 40 і в 

середньому склав 11,6±0,6 років. При цьому найбільшу частку (55,2 %) склали 

пацієнти з тривалістю АГ від 10 до 20 і найменшу (7,6 %) – більше 20 років. 

Пацієнти з гіпертензивним анамнезом до 10 років зустрічались в 37,2 % 

випадків. У 108 (62,8 %) обстежених не було досягнуто цільового рівня АТ  

( 140/90 мм рт.ст.), що обумовлювало необхідність підбору ефективної 

антигіпертензивної терапії. Стратифікація серцево-судинного ризику за 

відповідною шкалою (ESC, 2013) [107] показала, що в дослідження було 

включено 129 (88,4 %) хворих з високим і 17 (11,6 %) – з дуже високим 
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серцево-судинним ризиком.  

У свою чергу порівняльний аналіз основного клінічного масиву з 

групою без ФП (табл. 2.3) показав, що в пацієнтів із ГХ і частими нападами 

ФП спостерігали суттєво вищу частоту випадків ГХ ІІІ ступеня (42,5 проти 

19,3 %, р = 0,03), тривалістю гіпертензивного анамнезу 10-20 років (58,9 проти 

34,6 %, р = 0,02) і більшу тривалість АГ (12,4 проти 7,1 років, р <0,0001). 

Виходячи з отриманих даних слід було припустити, що тяжкість АГ і її 

тривалість можуть розглядатись у якості предикторів розвитку ФП у хворих з 

ГХ. 

 

Таблиця 2.3 – Розподіл характеристик АГ у хворих основного клінічного 

масиву і пацієнтів із ГХ без фібриляції передсердь 

 

Характеристики АГ 

Пацієнти з ГХ і 

частими нападами 

ФП (n=146) 

Пацієнти з ГХ 

без ФП 

 (n=26) 

Р 

Ступінь АГ (ESC, 2007) 

І ступінь 40 (27,4 %) 7 (26,9 %) 0,96 

ІІ ступінь 44 (30,1 %) 14 (53,8 %) 0,02 

ІІІ ступінь 62 (42,5 %) 5 (19,3 %) 0,03 

Гіпертензивний анамнез 

До 10 років 47 (32,2 %) 17 (65,4 %) 0,001 

10-20 років 86 (58,9 %) 9 (34,6 %) 0,02 

Більше 20 років 13 (8,9 %) 0 (0) 0,11 

Середня тривалість 

АГ, роки  
12,4±0,7 7,2±1,1  <0,0001 

 

Примітки: 

1. АГ – артеріальна гіпертензія; 

2. Порівняння середніх величин проведено за критерієм Стьюдента, % 

- за критерієм χ2. 
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Аналіз чинників ризику за ЕSC (2013) у загальній когорті обстежених 

свідчив, що пульсовий АТ > 60 мм рт. ст. реєстрували в 60 (34,9 %), 

тютюнопаління – 35 (20,3 %), абдомінальне ожиріння (у разі індексу маси тіла 

≥ 30 кг/м2) – 97 (56,4 %), порушення толерантності до глюкози (у разі рівня 

глюкози натще 5,6-6,9 ммоль/л) – 33 (19,2%); ЦД ІІ типу – 20 (11,6 %); 

гіперхолестеринемію (у разі рівня холестерину ліпопротеінів низької 

щільності > 3 ммоль/л) – 125 (72,7 %) і обтяжену серцево-судинну спадковість 

(у разі наявності серцево-судинних захворювань у сімейному анамнезі до 55 

років у чоловіків і до 65 років у жінок) – 107 (62,2 %) пацієнтів. Слід було 

визнати той факт, що в більшості пацієнтів з ГХ з та без ФП із визнаних 

факторів ризику мають місце гіперхолестеринемія, обтяжена серцево-судинна 

спадковість і абдомінальне ожиріння. Звертала увагу відсутність розбіжностей 

у частоті реєстрації різних чинників ризику в основному клінічному масиві і 

групі пацієнтів з ГХ без ФП (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 – Розподіл основних чинників ризику і ураження органів-мішеней 

(ЕSC, 2013) в хворих основного клінічного масиву і пацієнтів  

з ГХ без фібриляції передсердь 

 

Фактори ризику і 

ураження органів-

мішеней 

Пацієнти з ГХ і 

частими 

нападами ФП 

(n=146) 

Пацієнти з ГХ 

без ФП 

 (n=26) 

Р 

1 2 3 4 

 Основні фактори ризику 

ПАТ > 60 мм рт. ст. 51 (34,9 %) 9 (34,6 %) 0,97 

Тютюнопаління 31 (21,2 %) 4 (15,4 %) 0,49 

Ожиріння 82 (56,2 %) 15 (57,7 %) 0,88 

ПТГ 28 (19,2 %) 5 (19,2 %) 1,00 

ЦД ІІ типу 17 (11,6 %) 3 (11,5 %) 0,98 

Гіперхолестеринемія 105 (71,9 %) 19 (73,1 %) 0,90 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 

Обтяжена серцево-

судинна спадковість 
90 (61,6 %) 17 (65,4 %) 0,71 

Інструментальні ознаки ураження органів-мішеней 

ГЛШ за даними ЕКГ 21 (14,4 %) 4 (15,4 %) 0,89 

ГЛШ за даними ЕхоКГ 146 (100 %) 26 (100 %) 1,00 

Структурне 

ремоделювання СА 
58 (39,7 %) 12 (46,2 %) 

0,53 

ШКФ < 60 мл/хв/1,73 

м2 
39 (26,7 %) 7 (26,9 %) 0,98 

ФК ХСН за NYYA 

I ФК 9 (6,2 %) 9 (34,6 %) <0,0001 

II ФК 137 (93,8 %) 17 (65,4 %) 0,0001 

Примітки: 

1. ГХ – гіпертонічна хвороба; ПАТ – пульсовий артеріальний тиск; СА – 

сонні артерії; ПТГ – порушення толерантності до глюкози; ГЛШ – гіпертрофія 

лівого шлуночка, ХСН – хронічна серцева недостатність, ШКФ – швидкість 

клубочкової фільтрації; 

2. Достовірність різниці відсотків між групами розрахована за критерієм 

χ2, кількісних величин – за критерієм (р) Стьюдента.  

 

У свою чергу з основних інструментальних ознак ураження органів-

мішеней у 25 (14,5 %) пацієнтів реєстрували ГЛШ за даними 

електрокардіограми (ЕКГ) (у разі величини індексу Соколова-Лайона > 35 

мм), у 46 (26,7 %) – порушення функції нирок (у разі наявності протеїнурії або 

альбумінурії і/або зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) < 60 

мл/хв/1,73 м2 за формулою СKD-EPI, у 70 (40,7 %) – ознаки структурного 

ремоделювання сонних артерій (у разі наявності атеросклеротичних бляшок в 

сонних артеріях або/і товщини інтима-медіа (ТІМ) > 0,9 мм і/або швидкості 
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кровоплину > 1,2 м/с). У всіх без виключення обстежених нами хворих із ГХ 

визначали інструментальні ознаки ГЛШ за даними ехокардіографічного 

дослідження (ЕхоКГ) (у разі величини індексу маси міокарду ЛШ (іММЛШ) > 

115 г/м2 у чоловіків і > 95 г/м2 – у жінок). Останнє, на наш погляд, було 

пов'язане з використанням сучасних, менш жорстких, критеріїв гіпертрофії 

(попередні критерії використовували рівень 125 і 110 г/м2 відповідно). 

Отримані нами дані переконували, що ГЛШ за даними ЕхоКГ є домінуючим 

ураженням органів-мішеней у пацієнтів із ГХ. Звертає увагу факт низької 

діагностичної цінності ЕКГ у виявленні ГЛШ (лише в 14,5 % випадків). 

У переважної більшості (89,5 %) обстежених фіксували ІІ ФК ХСН за 

NYHA. При цьому І ФК реєстрували в 18 (10,5 %) обстежених нами пацієнтів.  

Результати аналізу табл. 2.5 показали відсутність достовірних 

розбіжностей у розподілі ураження органів-мішеней між різними групами. 

Натомість звертав увагу факт, що у пацієнтів із ГХ без ФП, на відміну від 

пацієнтів з ГХ і ФП, спостерігали збільшення частоти випадків із І ФК (34,6 

проти 6,2 %, р <0,0001) і зменшення з ІІ ФК ХСН (65,4 проти 93,8 %, р 

<0,0001). Отже, отримані нами дані демонстрували більш високий ФК ХСН у 

пацієнтів із ГХ і частими нападами ФП порівняно з хворими без аритмії. Слід 

було припустити, що разом з тривалістю і тяжкістю АГ у якості предиктору 

ФП у хворих із ГХ можливо було б розглядати ФК ХСН. 

Аналіз попереднього лікування (табл. 2.5). Аналіз фармакотерапії, яку 

отримували хворі до включення їх у дослідження, був проведений в першу 

чергу по відношенню до антигіпертензивної терапії, оскільки згідно 

розробленого нами дизайну в досліження включались пацієнти із ФП, які до 

цього не отримували постійної ААТ. У всіх пацієнтів мала місце епізодична 

ААТ, яка використовувалась з метою усунення нападу аритмії (її характер 

відображений в табл. 2.2). 

Проведений нами аналіз свідчив, що 80,8 % обстежених застосовували 

постійну антигіпертензивну терапію. Не дивлячись на це 62,8 % пацієнтів не 

мали досягнення цільових цифр АТ (більшу частину доби реєструвався рівень 
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АТ ≥140/90 мм рт. ст.), що свідчило про недостатню ефективність попередньої 

антигіпертензивної терапії. 19,2 % пацієнтів епізодично, у разі потреби (при 

підвищенні АТ), використовували антигіпертензивні препарати.  

 

Таблиця 2.5 – Характер фармакотерапії, яку отримували пацієнти до 

включення в дослідження 

 

Фармакотерапія (n=172) 
Кількість хворих 

(%) 

Постійна антигіпертензивна терапія 139 (80,8 %) 

Епізодична антигіпертензивна терапія 33 (19,2 %) 

Постійна антигіпертензивна терапія (n=139) 

іАПФ (еналаприл, лізиноприл, раміприл, периндоприл) 101 (72,7 %) 

Сартани (валсартан, лозартан, телмісартан) 28 (20,1 %) 

β-адреноблокатори (бісопролол, небіволол, 

карведилол) 
44 (31,7 %) 

Діуретики (індапамід, гідрохлортіазид, торасемід) 76 (54,7 %) 

Дігідропірідиновий антагоніст кальція (амлодипін,  

S-амлодипін, лерканідипін) 
39 (28,1 %) 

Альфа-адреноблокатори (доксазозин, урапідил) 11 (7,9 %) 

Інші препарати (n=139) 

Ацетилсаліцилова кислота 121 (87,1 %) 

Антикоагулянти (варфарин, дабігатран, рівароксабан) 29 (20,9 %) 

Статини (аторвастин, розувастатин) 31 (22,3 %) 

Спіронолактон 10 (7,2 %) 

Триметазидин 11 (7,9 %) 

 

Із всіх антигіпертензивних препаратів найбільш часто 

використовувались іАПФ (72,7 %) і діуретики (54,7 %). Інші класи базових 

антигіпертензивних препаратів, такі як сартани (20,1 %), β-адреноблокатори 
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(31,7 %) і дігідропіридинові антагоністи кальцію (28,1 %) застосовувались 

значно рідше. Серед інших фармакологічних засобів 87,1 % хворих 

використовували ацетилсаліцилову кислоту і лише 20,9 % антикоагулянти, 

хоча як показує аналіз стратифікації ризику тромбоемболії (рис. 2.7) більшість 

пацієнтів основного клінічного масиву потребували призначення 

антикоагулянтної терапії. Досить низька кількість (22,3 %) пацієнтів 

застосовувала статини, хоча у 82 (47,7 %) з них виявляли високий серцево-

судинний ризик згідно шкали стартифікації ризику. 

Таким чином, аналіз попереднього лікування обстежених нами пацієнтів 

свідчив про необхідність призначення антиаритмічної та корекції 

антиігертензивної терапії, а також обов'язкового призначення основних 

прогнозмодифікуючих засобів, таких як антикоагулянти та статини. 

Характер проведення аналізу вихідних даних та основні клінічні 

групи дослідження (табл. 2.6). 

Звертає увагу, що аналіз вихідних даних здійснювали в клінічних 

групах, які були поділені в залежності від наявності та відсутності ФП, від 

клінічної форми аритмії, від вегетативного варіанту та плазмового рівня 

альдостерону. 

Розрахунок різних рівнів альдостерону та виділення груп з відносно 

низьким (ВНРА), проміжним (ПРА) і відносно високим рівнем 

альдостерону(ВВРА). Згідно методів варіаційної статистики було отримано, 

що в групі хворих із ГХ і ФП мінімальний і максимальний рівні альдостерону 

склали – 6 і 470 пг/мл відповідно. Середнє значення показника – 135±7,6 пг/мл, 

медіна – 121 і інтерквартильний розмах – 62 і 184 пг/мл відповідно. Таким 

чином, ВНРА для даної вибірки був визначений як значення меньше 25 

процентилю (< 62 пг/мл) і ВВРА – більше 75 процентилю відповідно (> 184 

пг/мл). Таких пацієнтів було 37 і 37 відповідно. Натомість пацієнтів із 

проміжним значенням (знаходились у діапазоні плазмового рівня 

альдостерону 62-184 пг/мл) було зареєстровано – 72. 
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Таблиця 2.6 – Основні клінічні групи хворих 

 

                Групи хворих 
Кількість 

хворих 

Аналіз 1 

1. Пацієнти з ГХ ІІ стадії без ФП 26 

2. Пацієнти з ГХ ІІ стадії і пароксизмальною формою ФП 56 

3. Пацієнти з ГХ ІІ стадії і  персистуючою формою ФП 90 

Аналіз 2 

1. Хворі з ГХ ІІ стадії і вагусним варіантом ФП 31 

2. Хворі з ГХ ІІ стадії і адреналовим варіантом ФП 70 

3. Хворі з ГХ ІІ стадії і змішаним варіантом ФП 45 

Аналіз 3 

1. Хворі з ГХ ІІ стадії і ФП і відносно низьким рівнем 

альдостерону (< 62 пг/мл) 
37 

2. Хворі з ГХ ІІ стадії і ФП і проміжним рівнем 

альдостерону (62-184 пг/мл) 
72 

3. Хворі з ГХ ІІ стадії і ФП і відносно високим рівнем 

альдостерону (> 184 пг/мл) 
37 

 

Дизайн дослідження (табл. 2.7). 

Підбір антигіпертензивної терапії здійснювали за загальновизнаним 

принципом. Ураховуючи наявність у обстежених високого і дуже високого 

серцево-судинного ризику за шкалою стратифікації ГХ, у якості стартової 

антигіпертензивної терапії були використані фіксовані комбінації блокатора 

РААС з діуретиком, а саме комбінація іАПФ периндоприлу з тіазидоподібним 

діуретиком індапамідом (інд) і БРА лозартану з тіазидовим діуретиком 

гідрохлортіазидом (гхт). У частини пацієнтів до вказаних комбінацій додавали 

АМКР еплеренон, який використовували в фіксованій дозі 25 мг/добу. 

Останній призначався з метою вивчення ефективності upstrеаm-терапії ФП 

АМКР (блокаторами альдостерону). 
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Таблиця 2.7 – Основні етапи проведення дослідження 

 

1 етап 

Загальноклінічне обстеження, визначення критеріїв включення і не 

включення пацієнтів з дослідження 

2 етап 

Вихідне комплексне інструментально-біохімічне дослідження (до 

початку призначення антиаритмічної і корекції антигіпертензивної терапії): 

- ЕКГ; 

- ХМ ЕКГ; 

- ЕхоКГ в М-, В- і Д-режимах; 

- Біохімічні дослідження: плазмовий рівень альдостерону; показники 

ліпідтранспортної функції крові; рівень глюкози крові і креатинину; 

визначення ШКФ за формулою CКD-EPI 

3 етап 

Корекція антигіпертензивної і підбір антиаритмічної терапії 

4 етап 

Динамічне спостереження за хворими. Офіційні візити (для оцінки 

ефективності лікування та проведення корекції терапії) через 3, 6, 9 і 18 

тижнів  

5 етап 

Через 24 тижні (6 місяців від моменту включення пацієнта в 

дослідження) – повторне комплексне інструментально-біохімічне 

дослідження: 

- ЕКГ; 

- ХМ ЕКГ; 

- ЕхоКГ в М-, В- і Д-режимах; 

- Біохімічні дослідження: показники ліпідтранспортної функції крові; 

рівень глюкози крові і креатиніну; визначення ШКФ за формулою CКD-EPI 
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Призначення тієї чи іншої комбінації та еплеренону здійснювали 

цикловим методом послідовного призначення препаратів (1 цикл 8 хворих): 1 

і 2 хворий – периндоприл + інд; 3 і 4 – лозартан + гхт; 5 і 6 – периндоприл + 

інд + еплеренон та 7 і 8 – лозартан + гхт + еплеренон. У наступному циклі 

наведена послідовність повторювалась. 

Стартова доза комбінацій підбиралась індивідуально. У разі 

недостатнього антигіпертензивного ефекту периндоприлу + інд у дозі 10/2,5 

мг/добу і лозартану + гхт в дозі 100/25 мг/добу та їх комбінацій з еплереноном, 

який оцінювали через 3 тижні лікування, до наведених комбінацій додавали 

амлодипін у дозі 5-10 мг/добу або лерканідипін у дозі 10-20 мг. 

У разі виникнення побічних реакцій при використанні комбінації 

периндоприлу + інд проводилась її заміна на лозартан + гхт і навпаки. Після 

заміни препарату оцінка антигіпертензивної ефективності проводилась через 

2 тижні лікування. При наявності позитивного антигіпертензивного ефекту 

проводили спостереження за хворим упродовж 6 місяців. При відсутності 

антигіпертензивної ефективності комбінації з 4 препаратів або не можливості 

застосування препаратів за наведеним алгоритмом пацієнт виключався із 

дослідження. 

Згідно рекомендацій Української асоціації кардіологів (2016) всі хворі з 

ФП були стратифіковані за шкалою СHА2DS2-VASc (результати стратифікації 

наведені вище, рис. 2.7). У разі 2 і більше балів за вказаною шкалою були 

призначені непрямі антикоагулянти: варфарин у дозі 2,5-5 мг/добу під 

контролем міжнародного нормалізованого відношення (цільовий рівень 2,0-

3,0), рівароксабан 20 мг/добу або дабігатран 150 мг 2 рази на добу. 

Крім того всім пацієнтам, ураховуючи наявність у них високого і дуже 

високого серцево-судинного ризику за шкалою стратифікації ГХ, був 

призначений розувастатин в стартовій дозі 10 мг/добу. Корекція дози 

розувастатину проводилась через 3 місяці під контролем величини 

холестерину низької щільності і тригліцеридів. При необхідності (холестерин 

низької щільності > 2,5 ммоль/л і/чи тригліцериди > 1,7 ммоль/л) дозу 
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препарату збільшували до 20-40 мг на добу.  

Принцип призначення ААТ здійснювався згідно рекомендацій 

Української асоціації кардіологів (2016). Підбір ефективної ААТ в кожному 

конкретному випадку здійснювали поетапно, згідно розробленого дизайну. 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 у разі вагусного – етацизин 100-200 мг/добу. 

На 2 етапі, в разі неефективності пропафенону, його замінювали на етацизин 

100-200 мг/добу. 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 160-320 мг/добу, аміодарон 

200 мг/добу після періоду насичення препаратом або радіочастотної абляції. 

При неефективності етацизину при вагусних варіантах ФП пацієнти 

направлялись на радіочастотну абляцію і виключались з дослідження.  

Антиаритмічна ефективність препаратів оцінювалась за суб'єктивним 

відчуттям 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 

суб'єктивно відчуваємого хворим зменшення частоти нападів аритмії (на 50-

75 %), зменшення тривалості нападів і/або поліпшення умов їх припинення 

(відсутність необхідності госпіталізацій і застосування інших ААП або ЕІТ) 

[44, 51, 131]. 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 їм ефективної ААТ, склав 6 місяців. Фактичний середній термін 

спостереження за хворими становив 8,2±0,4 місяці. 
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Таблиця 2.8 – Характеристика основних антигіпертензивних і антиаритмічних 

препаратів, які були використані в досліджені 

 

Препарат Призначені дози 

Перидонприл + інд 4/1,25 – 8/2,5 мг/добу 

Лозартан + гхт 
50/12,5 – 100/12,5  

або 100/25 мг/добу 

Амлодипін 5-10 мг/добу 

Лерканідипін 10-20 мг/добу 

Еплеренон 25 мг/добу 

Пропафенон 300-900 мг/добу 

Етацизин 100-200 мг/добу 

Соталол 160-320 мг/добу 

Аміодарон 200 мг/добу 

Бісопролол 2,5-5 мг/добу 

 

Групи лікування. Результати лікування оцінювались за наступним 

принципом (саме ці принципи сформували групи лікування): 

1. У залежності від застосування периндоприлу або лозартану; 

2. У залежності від застосування еплеренону; 

3. У залежності від застосування пропафенону або етацизину. 

 

2.2 Методи дослідження та статистичного аналізу 

 

Усім хворих, включеним у дослідження, здійснювали загально-клінічне 

обстеження, яке включало, насамперед, збір гіпертензивного й аритмічного 

анамнезу, анамнезу життя, історії й еволюції гіпертонії та аритмії. 
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З метою оцінки антропометричних показників проводилося визначення: 

маси тіла (кг), зросту (м) за допомогою медичних ваг та ростоміру з 

подальшим розрахунком ІМТ за формулою Кетле: ІМТ = маса тіла/ріст2 (кг/м2) 

[132]. 

З метою аналізу серцевого ритму, провідності і стану реполяризації 

шлуночків проводили стандартну 12-канальну ЕКГ на апараті «Юкард - 200» 

(Україна), серійний номер прибору №20209014.0020. 

Для оцінки структурно-функціонального стану міокарда застосовували 

ЕхоКГ дослідження, яке проводили на апараті «SIM 5000 PLUS BIOMEDIKA» 

у М-, В-, Д- і Т-режимах відповідно до існуючих рекомендацій 

Американського ехокардіографічного товариства та Європейського 

товариства з кардіоваскулярної візуалізації [133]. Визначали наступні 

показники: КСР ЛШ, мм та КДР ЛШ, мм, товщину міжшлуночкової перетинки 

(ТМШПд, мм) і задньої стінки ЛШ (ТЗСЛШд, мм) в діастолу, діаметр аорти 

(dA, мм), розмір ПП, мм і правого шлуночка (ПШ, мм), передньо-задній розмір 

лівого передсердя (ЛП, мм) та його індекс (іЛП, мм/м2), об’єм ЛП (ОЛП, мл) і 

ФВ ЛШ (ФВглоб, %) визначали за модифікованим методом Сімпсона. ММЛШ, 

г оцінювали за формулою Pen Convention, а індекс ММЛШ (іММЛШ, в г/м2) - 

як відношення ММЛШ до площі поверхні тіла за допомогою номограми Du 

Bois (м2). Крім того, були розраховані відносна товщина міокарда (ВТМ) – як 

ВТМ = (ТМШПд + ТЗСЛШд,)/КДР; співвідношення ПШ до КДР ЛШ 

(ПШ/КДР), ОЛП до ММЛШ у мл/г, ЛП до КДР (ЛП/КДР) і ЛП до ПП (ЛП/ПП). 

За показниками іММЛШ визначали наявність та ступінь гіпертрофії 

згідно з методичними та клінічними рекомендаціями з артеріальної гіпертензії 

(АГ) Європейського товариства гіпертензії (ESH) та Європейського 

товариства кардіологів (ESC) 2013 року [107]. ГЛШ діагностували при 

значенні ІММЛШ більше 115 г/м2 у чоловіків та 95 г/м2 у жінок. 

Тип структурно-геометричного ремоделювання ЛШ визначали у 

відповідності до принципу A. Gаnau (1992) [107,134] за показниками іММЛШ 

і ВТМ. За сучасною класифікацією, виділяють такі геометричні моделі серця: 
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концентрична ГЛШ (іММЛШ – збільшена, ВТС ≥0,42); ексцентрична ГЛШ 

(іММЛШ – збільшена, ВТС <0,42); концентричне ремоделювання ЛШ 

(іММЛШ – норма, ВТС ≥0,42); нормальна геометрія ЛШ (іММЛШ – норма, 

ВТС <0,42).  

Характер діастолічних порушень міокарда ЛШ визначали згідно 

рекомендацій [135]. Оцінювали наступні показники: максимальна швидкість 

раннього (Е) і пізнього (А) діастолічного наповнення ЛШ в м/с та їх 

співвідношення (Е/А), час сповільнення раннього діастолічного потоку (DT) в 

мс і ізоволюметричного розслаблення міокарда (IVRT) в мс, швидкість 

систолічного потоку (S), пікову швидкість антероградного діастолічного 

потоку (D) в легеневих венах та їх співвідношення (S/D). За допомогою 

тканинної доплерографії оцінювали ранню діастолічну швидкість руху 

септальної та латеральної частини фіброзного кільця мітрального клапана (e') 

та тиск наповнення ЛШ за відношенням Е/е’ середнє. Нормативним значенням 

вважали Е/е’середнє < 8, патологічним – > 13. Якщо показник Е/е’середнє був 

у діапазоні 9-13, тиск наповнення ЛШ вважали підвищеним за наявності ГЛШ 

та/або збільшення індексу об’єму ЛП понад 34 мл/м2 [136]. 

З метою оцінки характеру і структури серцевого ритму впродовж доби 

проводили ХМ ЕКГ за допомогою системи Dia Card з програмним 

забезпеченням версії 2.1 (АОЗТ «Солвейг», Україна) згідно зі стандартним 

протоколом [137]. При цьому оцінювали: ЧССдоб, ЧССден і ЧССніч і ЦІ; 

загальну кількість СЕ і ШЕ за 24 години моніторування (СЕдоб і ШЕдоб); 

кількість СЕ і ШЕ, зареєстрованих за 1 годину дослідження (СЕ1 і ШЕ1 

відповідно); кількість хворих з парними та груповими ШЕ (у %) та кількість 

цих екстрасистол за 24 години; кількість хворих, у яких реєстрували хоча б 

один епізод СВТ і ФП за 24 години моніторування у %; максимальну кількість 

і тривалість цих епізодів за добу в с.  

У якості лабораторних досліджень усім пацієнтам проведено: загальний 

аналіз крові і сечі, визначення глюкози крові, плазмового рівня калію, натрію, 

магнію, креатиніну, загального холестерину, тригліцеридів, холестерину 



75 

ліпопротеїдів високої і низької щільності. Лабораторні дослідження проведені 

на базі лабораторії КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології» за допомогою біохімічного 

автоматичного аналізатора Vitalab Flexor E за загально прийнятими 

методиками (Vital Scientific N.V., The Netherlands).  

Для оцінки функції нирок розраховували ШКФ за формулою CKD - EPI, 

згідно рекомедацій KDIGO 2012 [138]. Використовували онлайн-калькулятор 

-http://www.qxmd.com/calculate-online/nephrology/ckd-epi-egfr 

Для визначення вмісту альдостерону в сироватці крові використовували 

метод імуноферментного аналізу з використанням набору “Aldosterone ELISA 

(EIA-4128)” (DRG, США) відповідно до інструкції фірми-виробника. Забір 

крові на дослідження проводився натщесерце о 8 годині (в сидячому 

положенні на 2 день після відновлення синусового ритму) з кубітальної вени 

у кількості 3 мл. Відразу після забору, цільну кров центрифугували протягом 

15 хв. при 1600 об/хв при температурі 00С. Отриману плазму переносили у 

поліпропіленову пробірку типу Ependorf. Максимальний термін зберігання 

матеріалу при температурі – 200С до проведення імуноферментного аналізу не 

перевищував 6 місяців. 

У лунки планшетів, на стінках яких адсорбовані антитіла до 

альдостерону, додавали по 50 мкл стандартних розчинів (з відомими 

концентраціями альдостерону – 0, 15; 50; 200, 500, 1000 пг/мл), контрольних 

проб та проб плазми крові, далі додавали по 100 мкл кон’югату (Альдостерон-

HRP) та інкубували при 18-25оС 1 год. на планшетному шейкері (200 об/хв). 

Лунки тричі промивали буферним розчином та вносили по 150 мкл хромогену 

(ТМВ-субстрату), інкубували 20 хв при 18-25оС в темноті на планшетному 

шейкері (200 об/хв.). Реакцію зупиняли додаючи по 50 мкл стоп-розчину і 

фотометрували при 450 нм на автоматичному аналізаторі STAT FAX 

303/PLUS. Чутливість – 14 пг/мл, коефіцієнт варіації <10 %. Контроль якості: 

в контрольній пробі вміст альдостерону становив – 145,5 пг/мл, що відповідає 

паспорту до набору (94-157 пг/мл). 
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Виконавцем дослідження є кафедра біологічної та загальної хімії, 

НДКДЛ ВНМУ ім. М.І. Пирогова (свідоцтво МОЗ України про переатестацію 

№ 049/15 від 02.03.2015 р.).  

Методи статистичної обробки даних. Статистичну обробку 

результатів дослідження здійснювали за допомогою стандартних методів із 

застосуванням пакета прикладних програм StatSoft «Statistica» v. 12.0 згідно з 

рекомендаціями [139]. 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 у 

вивчаємій вибірці. Величину < за значення 25 процентилю розглядали як 

відносно низький, > 75 процентилю – як відносно високий, а значення у межах 

від 25 до 75 процентилю – як проміжний (помірний) 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 (ВШ) – за 

рекомендаціями [139]. 

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 специфічність пронозування визначали за 

рекомендаціями [139]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА І ХАРАКТЕР ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ  

І СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА  

У ХВОРИХ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ І ЧАСТИМИ 

НАПАДАМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

КЛІНІЧНОЇ ФОРМИ І ВЕГЕТАТИВНОГО ВАРІАНТУ АРИТМІЇ  

ТА ПЛАЗМОВОГО РІВНЯ АЛЬДОСТЕРОНУ 

 

3.1 Структура і характер порушень серцевого ритму за даними 

холтерівського моніторування електрокардіограми у хворих з 

гіпертонічною хворобою і частими нападами фібриляції передсердь у 

залежності від клінічної форми і вегетативного варіанту аритмії та 

плазмового рівня альдостерону 

 

Аналіз даних ХМ ЕКГ показав (табл. Б.1, додаток Б), що у хворих з ФП 

незалежно від форми аритмії, порівняно з пацієнтами без ФП, реєструється 

суттєво вища загальна кількість СЕ за добу (1606 і 2198 проти 24, р<0,0001) й 

частота парних та 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 СВТ 

виявлені в 35,7% пацієнтів з пароксизмальною, у 33,3 % – з персистуючою ФП 

та в жодного з хворих без ФП (р<0,001). Слід зауважити, що ЕКГ-графіку СВТ 

при ХМ ЕКГ досить важко відрізнити від регулярної форми ТП з атріо-

вентрикулярним проведенням 2:1. Тому не можливо виключити, що в частини 

пацієнтів під епізодами СВТ аналізувалися епізоди ТП.  

Згідно отриманих нами даних в 55,4% пацієнтів з пароксизмальною і у 

41,1 % – з персистуючою ФП (р = 0,09) упродовж доби реєстрували короткі 

епізоди ФП, здебільшого (в 94,2 % пацієнтів) безсимптомні. Пацієнти двох 

зазначених груп не відрізнялись між собою за добовою кількістю і сумарною 
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тривалістю епізодів ФП. 

Досить не очікуваним виявились дані стосовно виявлення ШЕ, котру 

зареєстрували в 34,6 % пацієнтів без ФП, в 33,9 % – з пароксизмальною і в 42,2 

% – з персистуючою формою ФП (р> 0,30). Медіана добової кількості ШЕ в 

групах коливалась від 40 до 82 (р> 0,50). У зіставної частки пацієнтів без ФП і 

з ФП визначали епізоди парних ШЕ (р> 0,15), проте добова кількість епізодів 

парної ШЕ не перевищувала 7.  

Останніми роками велику увагу приділяють вивченню дисперсії 

інтервалу QT, котра слугує маркером негомогенності процесів реполяризації 

шлуночків, а її збільшення – предиктором фатальних шлуночкових аритмій 

[140, 141]. 

За результатами нашого дослідження дисперсія інтервалу QT була 

достовірно вищою в групах хворих з ФП порівняно з хворими без ФП (95 і 90 

мс проти 70 мс, р = 0,02 та 0,03, відповідно). Співвідношення дисперсія 

PQ/дисперсія QT було статистично меншим у групах з ФП, ніж у хворих без 

аритмії (0,52 і 0,50 проти 0,73, р = 0,04 і 0,03, відповідно). Суттєве зменшення 

цього показника в пацієнтів з частими нападами ФП при зіставних значеннях 

дисперсії PQ, імовірно, можна пояснити зростанням електричної 

нестабільності міокарда шлуночків у цих пацієнтів. Отримані дані свідчать 

про більш значуще структурне ураження міокарда шлуночків у пацієнтів із 

ФП, котре зумовлює зростання негомогенності реполяризації міокарда 

шлуночків. Проте ми не виключаємо негативний вплив частих епізодів СВТ і 

ФП на стан гемодинаміки та перфузію міокарда. 

Порівняльний аналіз результатів ХМ ЕКГ у пацієнтів з різним 

вегетативним варіантом аритмії показав (табл. Б.2, додаток Б), що ЧСС в 

активний період доби значно вища у групах з адреналовим та змішаним 

варіантом ФП порівняно з вагусним (89 і 93 проти 80, р = 0,03 і 0,01, 

відповідно). У пацієнтів із вагусним варіантом аритмії ЧСС в нічний час була 

суттєво нижча, ніж у хворих з адреналовим варіантом аритмії (57 проти 62,  

р = 0,04), а середньодобова ЧСС суттєво нижча, ніж у хворих зі змішаним 
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варіантом ФП (70 проти 76, р = 0,04). 

Досить цікавим, на нашу думку, виявився аналіз змін ЦІ при різних 

варіантах ФП. Збільшення цього показника понад 1,45 свідчить про надмірну 

активацію симпатоадреналової системи, тимчасом як ЦІ менше 1,22 пов'язаний 

з вегетативною "денервацією" серця, що сприяє електричній нестабільності 

міокарда шлуночків та асоціюються з високим ризиком раптової смерті [141]. 

За нашими даними, найвищий ЦІ був у групі зі змішаним варіантом ФП (1,55 

проти 1,45 і 1,37, р=0,04 та 0,007 відповідно). Цей показник також був 

достовірно вищим у пацієнтів з адреналовим варіантом аритмії порівняно із 

хворими з вагусним варіантом (1,45 проти 1,37, р = 0,02). 

У групі пацієнтів зі змішаним варіантом аритмії порівняно із хворими з 

вагусною та адреналовою ФП виявили статистично значуще збільшення 

загальної кількості СЕ (3128 проти 1950 і 1958, р = 0,03 і 0,02 відповідно) та 

парних і групових СЕ впродовж доби (314 проти 89 і 87, р = 0,008 і 0,03 

відповідно). 

У 25,8 % пацієнтів з вагусним, у 32,9 % – з адреналовим та у 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 епізодів ФП виявилась суттєво вищою в пацієнтів з 

адреналовим у порівнянні з вагусним варіантом (8 проти 3, р=0,04). Сумарна 

тривалість епізодів ФП у пацієнтів усіх груп не мала статистичних відмінностей. 

ШЕ за час дослідження була зареєстрована в 35,5 % пацієнтів з вагусним, 

41,4 % – з адренергічним і 37,8 % – зі змішаним варіантами ФП. Медіана 

добової кількості ШЕ коливалася від 59 до 84, а у хворих зі змішаним 

варіантом їх визначали частіше, ніж у групі з вагусним варіантом аритмії (84 

проти 59, р = 0,04). У 6,5 % пацієнтів з вагусною, 14,3 % – з адренергічною і 

15,6 % – зі змішаним варіантом ФП реєстрували епізоди парних ШЕ, середня 
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кількість яких за час спостереження не перевищувала 7. 

Розрахована часова дисперсія інтервалу PQ коливалась від 40 до 60 мс, 

інтервалу QT – від 80 до 90 мс, а їх співвідношення – від 0,50 до 0,57. 

Статистично значущі відмінності цих показників у проаналізованих групах 

визначені лише для дисперсії інтервалу PQ, котра була достовірно вищою у 

пацієнтів з вагусним порівняно з хворими зі змішаним варіантом ФП (60 проти 

40 мс, р=0,03). Збільшення дисперсії PQ у хворих з ФП, за даними літератури, 

асоціюється з тяжчим електричним, а отже, і структурним ремоделюванням 

міокарда лівого передсердя [142]. 

Аналіз даних ХМ ЕКГ (табл. Б.3, додаток Б), який проводився в 

залежності від рівня альдостерону, показав, що в групі пацієнтів з ВВРА, у 

порівнянні з хворими з ВНРА, спостерігалось достовірне збільшення величини 

ЧССдоб (77 проти 72, р = 0,04) і ЦІ (1,47 проти 1,39, р = 0,03). 

У свою чергу величина ЦІ була достовірно вищою в групі з ПРА у 

порівнянні з хворими з ВНРА (1,49 проти 1,39, р = 0,02). Слід констатувати 

той факт, що зростання плазмового рівня альдостерону в пацієнтів з ГХ і 

частими рецидивами ФП асоціюється зі збільшенням середньо-добової ЧСС і 

ЦІ. Зміни останнього показника демонструють зростання різниці між 

величинами денної і нічної ЧСС в 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, у порівнянні 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 швидкоминучих 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 рецидивуючої форми ФП. 

Виходячи з попередніх даних виглядить 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 



81 

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 у порівнянні з групою з ВНРА (6 і 6 проти 3 

за добу, р = 0,02 і 0,03 відповідно), в 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 упродовж доби 

реєструвались ШЕ в середньому від 47 до 68 епізодів за добу. З’ясувалось, що 

кількість цих хворих була достовірно вищою в групі з ВВРА у порівнянні 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 або/і ішемічного перевантаження. 

Звертало увагу, що дисперсія інтервалів PQ, QT та співвідношення 

дисперсії PQ до дисперсії QT не виявляли статистичної достовірності в 

проаналізованих групах хворих. 

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.  

Для кількісних величин, які підпадали під критерії ЕКГ-маркерів, це 

насамперед, добова кількість СЕ, величина дисперсії Q-T і співвідношення 

дисперсій PQ/QT були визначені порогові значення [139]. Останні володіли 
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максимальною інформативністю в прогнозуванні частих нападів ФП у 

проаналізованій виборці. Так, було отримано, що для добової кількості СЕ 

порогова величина склала >330 епізодів (інформативність – 100 %), для 

дисперсії Q-T >80 мс (47 %) і співвідношення дисперсій PQ/QT <0,50 (42 %). 

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 СЕ (> 1 епізоду за добу) + наявність коротких 

безсимптомних епізодів СВТ/ФП (1 і більше епізодів за добу). Інформативність 

прогнозування частих симтомних нападів ФП у хворих з ГХ склала – R2=0,52, 

F=48,2 i p0,001. Додавання інших чинників, таких як дисперсія Q-T >80 мс 

і/або співвідношення дисперсій PQ/QT <0,50 не підвищувало коефіціент 

детермінації і інформативність прогнозування частих симптомних нападів ФП.  

Резюме. У досліджені проведений аналіз даних ХМ ЕКГ хворих з ГХ і 

частими нападами ФП, у порівнянні з пацієнтами з ГХ без аритмії, що надає 

можливість виділити ЕКГ-ознаки електричної нестабільності міокарда 

передсердь, притаманні хворим з частими нападами ФП. У якості останніх слід 

розглядати: часті, парні і групові СЕ, короткі безсимптомні епізоди СВТ/ФП і 

збільшення величини співвідношення дисперсій PQ/QT. Крім того в пацієнтів 

з частими нападами ФП, у порівнянні з хворими без аритмії, реєструється 

достовірне збільшення величини дисперсії інтервалу QT. Останнє свідчить 

про наявність ознак електричної нестабільності міокарда шлуночків у 

пацієнтів з частими нападами ФП. 

У якості найбільш інформативних ЕКГ-маркерів частих симптомних 

нападів ФП у хворих з ГХ слід розглядати поєднання частої СЕ (> 330 

епізодів/доб) з парною і груповою СЕ і безсимптомними епізодами СВТ/ФП 

(R2=0,52, p0,001).  

Результати свідчать про відсутність статистично значимої асоціації між 

показниками добового моніторування ЕКГ і клінічною формою ФП. 
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Продемонстрована принципова різниця в показниках ХМ ЕКГ при 

різних вегетативних варіантах ФП. У пацієнтів з вагусним, на відміну від 

інших варіантів аритмії, зареєстровано суттєво меншу величину ЧССден і ЦІ 

та вищу - добової кількості безсимптомних епізодів СВТ, в той час як у 

пацієнтів зі змішаним варіантом ФП – достовірно вищу величину ЦІ, добової 

кількості СЕ і епізодів парних і групових СЕ.  

У досліджені доведено, що зростання плазмового рівня альдостерону в 

пацієнтів з частими нападами ФП асоціюється з ЕКГ-ознаками симпато-

адреналової активації і збільшенням кількості маркерів електричної 

нестабільності міокарда передсердь і шлуночків: збільшення величини 

ЧССдоб і ЦІ; частоти реєстрації безсимптомних епізодів СВТ і ФП; добової 

кількості та сумарної тривалості епізодів ФП; зростання частоти реєстрації 

ШЕ, в тому числі парних та групових. 

 

 

3.2 Структурно-функціональний стан міокарда в хворих з 

гіпертонічною хворобою і частими нападами фібриляції передсердь у 

залежності від клінічної форми і вегетативного варіанту аритмії та 

плазмового рівня альдостерону (результати ЕхоКГ-дослідження) 

 

 

Для оцінки структурно-функціонального стану міокарда обстежених 

хворих проведений аналіз результатів ЕхоКГ-дослідження (табл. Б.4, додаток 

Б). У цілому відмічено наявність ознак гіпертрофії міокарда. Так, ТЗСЛШ та 

ТМШП були вищими за верхню межу норми у всіх групах хворих. Крім того, 

іММЛШ у всіх групах був вищим, ніж 115 г/м2 , а показник ВТМ – більше 0,42. 

Натомість у групах пацієнтів з ФП відмічалася тенденція до збільшення 

іММЛШ у порівнянні з пацієнтами без аритмії.  

Достовірних відмінностей при оцінці скоротливої функції ЛШ не було 

виявлено – показник ФВ у всіх групах був > 50 %, тобто в межах норми 

відповідно до рекомендацій по ХСН за 2016 р. [143]. Це свідчить про те, що 
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скоротливість ЛШ тривало компенсує прогресуючу ГЛШ внаслідок 

перевантаження тиском. І тільки при ексцентричній ГЛШ компенсаційні 

можливості втрачають свою силу призводячи до дилятації шлуночка. Тому на 

ранніх стадіях ГХ за показником ФВ не можна дати адекватну оцінку 

скоротливій функції міокарда ЛШ. Так, як величина ФВ відображає не 

функціональний стан міокарда, а визначається особливостями типу 

гемоциркуляції при ГХ [144]. 

Як відомо [12], при ФП в міокарді передсердь хаотично циркулюють 

декілька вогнищ microre-entry. Умовою для їхнього утворення є структурна й 

електрофізіологічна негомогенність міокарда. Ймовірно, ГЛШ, а особливо 

концентрична, є одним з основних патогенетичних чинників розвитку 

діастолічної дисфункції ЛШ та послідуючої дилятації ЛП. Тобто діастолічна 

дисфункція є ранньою ознакою порушення гемодинаміки у хворих на ГХ. Крім 

того, при ГХ має значення перехід концентричної ГЛШ в ексцентричну, коли 

до систолічного перевантаження тиском додається діастолічне 

перевантаження об’ємом. Найбільше гемодинамічне перевантаження при 

діастолічній дисфункції припадає на ЛП.  

Закономірним при цьому виглядає статистично значуще збільшення 

абсолютних і відносних показників розміру і об'єму ЛП у групах пацієнтів з 

ГХ та ФП у не залежності від її клінічної форми (пароксизмальної чи 

персистуючої): ЛП – 42 і 42 проти 37 мм (р<0,0001), іЛП – 20,8 і 20,9 проти 

18,3 мм/м2 (р<0,0001), ОЛП – 74 і 73 проти 49 мл (р<0,0001), іОЛП – 37,3 і 36,5 

проти 26,1 мл/м2 (р<0,0001), ЛП/ПП – 1,16 і 1,12 проти 0,92 (р<0,0003) і 

ОЛП/ММЛШ – 0,28 і 0,27 проти 0,21 мл/г (р<0,0001). Збільшення останнього 

показника свідчить про те, що у даної категорії хворих збільшення об’єму ЛП 

відбувається непропорційно до збільшення ММЛШ. Крім того, наявність 

частих нападів ФП додатково сприяє збільшенню об’єму ЛП внаслідок 

порушення гемодинаміки під час аритмії. На додаток, збільшення розміру та 

об’єму ЛП сприяють розвитку порушень електрофізіологічних процесів у ЛП, 

що провокує розвиток повторних нападів ФП. 
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При оцінці показників діастолічної функції ЛШ було встановлено, що 

величина IVRT у групах хворих з ФП була значно меншою, ніж у групі хворих 

без ФП (90 і 88 проти 97 мс, р<0,05). На нашу думку, зменшення IVRT в групах 

пацієнтів з ФП свідчить про підвищення переднавантаження ЛШ і тиску в ЛП. 

За даними тканинної доплерографії, було виявлено, що співвідношення 

E/e' середнє було статистично вищим у групі пацієнтів з ГХ і персистуючою 

ФП порівняно з пацієнтами без аритмії (7,8 проти 6,7, р = 0,03). Отримані дані 

свідчать про вищий тиск наповнення ЛШ та про більш суттєве порушення 

діастолічної функції ЛШ у даної категорії хворих.  

Аналізуючи зміни геометрії ЛШ у всіх обстежуваних групах 

спостерігалося переважання концентричної ГЛШ (рис. 3.1). Так, у групі з ГХ 

без ФП у 84,6 % пацієнтів зустрічалась концентрична, у 11,5 % – ексцентрична 

ГЛШ і у 3,8 % – концентричне ремоделювання ЛШ. У групі з ГХ та 

пароксизмальною ФП у 82,1 % хворих спостерігалась концентрична і у 17,9 % 

– ексцентрична ГЛШ, а в групі з ГХ і персистуючою ФП ці типи ремоделювання 

були визначені у 82,2 % і 17,8 % хворих відповідно. Слід сказати, що 

нормальний тип геометрії був відсутній у всіх обстежуваних групах. 

 

 
Рисунок 3.1 – Розподіл пацієнтів за типами структурно-геометричного 

ремоделювання ЛШ за Ganau (у %) у залежності від клінічної форми ФП. 
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При оцінці параметрів діастолічного трансмітрального кровотоку у 

групах пацієнтів з ФП (рис. 3.2) було виявлено зменшення співідношення Е/A 

порівняно з пацієнтами без ФП (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 з групи ГХ без ФП, у 76,8 % 

пацієнтів з пароксизмальною та у 65,6 % пацієнтів з персистуючою ФП. 

 

 

Рисунок 3.2 – Розподіл на різні типи діастолічної дисфункції (у %) в 

пацієнтів з ГХ і різними клінічними формами ФП. 

 

При оцінці даних ЕхоКГ-дослідження, окрім стандартних показників, 

які характеризували стан внутрішньосерцевої гемодинаміки, нами оцінений 

стан клапанного апарату серця (стан мітрального, аортального і 

трикуспідального клапанів). Слід звернути увагу, що в жодному з 

проаналізованих нами випадків ми не реєстрували стенозів клапанів. Всі 

визначені клапанні порушення, в гемодинамічному сенсі, представляли собою 
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регургітації, що нами трактувалось як недостатність клапанів (рис. 3.3). У всіх 

хворих з клапанними порушеннями були виключені ревматична хвороба серця 

і системні захворювання на етапі включення їх у дослідження (розділ 2.1). 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Розподіл обстежених пацієнтів за регургітацією на 

клапанах серця (у %). 
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Цікавим на нашу думку виявився той факт, що 73,2 % пацієнтів з 

пароксизмальною і 72,2 % – з персистуючою ФП спостерігали регургітацію на 

мітральному клапані. Остання значно рідше реєструвалась у пацієнтів без ФП 

(46,2 %, р = 0,02 і 0,01 відповідно). Згідно даних літератури, мітральна 

регургітація призводить до гемодинамічного перевантаження ЛП та ЛШ за 

рахунок додаткового регургітуючого об’єму [145]. Помірна та важка 

мітральна регургітація звичайно веде до зростання піку Е та зменшенню 

систолічного потоку в легеневих венах із зниженням співвідношення S/D. Але 

серед обстежуваних груп достовірних відмінностей у співвідношенні S/D 

легеневих вен виявлено не було. 

При оцінці функціонального стану трикуспідального клапану ознаки 

трикуспідальної регургітації І-ІІ ступеня суттєво частіше реєстрували в 

пацієнтів з пароксизмальною і персистуючою формою ФП порівняно з 

хворими без аритмії (50,0 і 47,8 проти 23,1 %, р = 0,02 і 0,02 відповідно). Крім 

того, у групі з пароксизмальною ФП у 12,5 % пацієнтів визначали ІІ ступінь 

регургутації на трикуспідальному клапані, що було статистично більше (р = 

0,05) порівняно з групою без ФП, у яких такі порушення не виявлені в 

жодному випадку. 

У свою чергу аортальна регургітація була виявлена у 23,2 % пацієнтів з 

пароксизмальною, у 15,6 % – персистуючою ФП та у 7,7 % пацієнтів – без ФП. 

Практично у всіх хворих, її діагностували як аортальну регургітацію І ступеня. 

Аналіз структурно-функціонального стану міокарда у хворих на ГХ з 

частими рецидивами ФП у залежності від вегетативного варіанту аритмії 

наведений у табл. Б.5 (додаток Б). Ознаки гіпертрофії міокарда (згідно 

показників ТЗСЛШ, ТМШП, іММЛШ, ВТМ) були виявлені у всіх 

обстежуваних групах. Проте не виявлено достовірної різниці між групами з 

різними вегетативними варіантами аритмії.  

При оцінці правих відділів серця (ПП, ПШ, ПШ/КДР), показники 

знаходилися в межах норми і статистично не відрізнялися. Розміри ЛП, ОЛП, 

а також ОЛП/ММЛШ були збільшенні у всіх групах. Проте, статистичної 
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достовірності виявлено не було. ФВ у всіх групах була збережена і не 

відрізнялася між групами. 

Аналізуючи зміни геометрії ЛШ у всіх обстежуваних групах 

спостерігалося переважання концентричної ГЛШ та відсутність нормальної 

геометрії ЛШ (рис. 3.4). Так, у групі ГХ і вагусний варіант ФП у 80,6 % 

пацієнтів зустрічалася концентрична ГЛШ, у 19,4 % – ексцентрична ГЛШ. У 

групі ГХ і адреналовий варіант ФП – у 82,9 % пацієнтів була виявлена 

концентрична ГЛШ, у 15,7 % – ексцентрична ГЛШ, у 1,4 % – концентричне 

ремоделювання. А у групі ГХ і змішаний варіант ФП – у 82,2 % пацієнтів була 

виявлена концентрична ГЛШ, у 17,8 % – ексцентрична ГЛШ. 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Розподіл пацієнтів за типами структурно-геометричного 

ремоделювання ЛШ за Ganau (у %) у залежності від вегетативного варіанту 

ФП. 
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При оцінці параметрів діастолічного трансмітрального кровотоку (рис. 

3.5) (Ve/Va, IVRT, DT, S/D легеневих вен), а також тканинної доплерографії 

(E/e' середнє) статистичної різниці серед груп з різними вегетативними 

варіантами ФП виявлено не було. У переважної більшості пацієнтів усіх груп 

була виявлена діастолічна дисфункція по типу «сповільненої релаксації». Крім 

того, у групі ГХ і змішаний варіант ФП частіше, ніж в групі ГХ та 

адренергічний варіант ФП зустрічалася нормальна діастолічна функція ЛШ 

(31,1 проти 15,7 %, р = 0,05).  

 

 

Рисунок 3.5 – Розподіл на різні варіанти діастолічної дисфункції (у %) в 

пацієнтів з ГХ і різними вегетативними варіантами ФП. 
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реєстрували у групі змішаного варіанту ФП порівняно з групою з вагусним 

варіантом ФП (28,6 проти 13,3 %, р = 0,05). 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Розподіл обстежених з різними вегетативними варіантами 

ФП за регургітацією на клапанах серця (у %). 
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При оцінці функціонального стану трикуспідального клапану ознаки 

трикуспідальної регургітації І-ІІ ступеня реєстрували більше, ніж у половини 

пацієнтів з адренергічним варіантом ФП. Що було значно більше порівняно з 

групою з вагусним варіантом ФП (57,1 проти 32,3 %, р = 0,02). Крім того, у 

групі з адренергічним варіантом ФП 1 ступінь регургітації на 

трикуспідальному клапані зустрічався статистично частіше порівняно з 

групою з вагусним варіант ФП (47,1 проти 25,8 %, р = 0,04). 

Цікавим для нас виявився той факт, що аортальна регургітація частіше 

спостерігалася у групі з вагусним варіантом ФП порівняно з групою з 

адренергічним варіантом ФП (29,0 проти 12,9 %, р = 0,05). Крім того, 1 ступінь 

регургітації на аортальному клапані переважала у групі з вагусним варіантом 

ФП порівняно з групою з адренергічним варіантом ФП (29,0 проти 11,4 %, р = 

0,02). 

Аналіз структурно-функціонального стану міокарда в хворих з ГХ і 

частими нападами ФП в залежності від плазмового рівня альдостерону (табл. 

Б.6, додаток Б) свідчив про відсутність суттєвих розбіжностей за 

проаналізованими лінійними та об'ємними показниками у групах пацієнтів з 

різним рівнем гормону. У всіх групах (рис. 3.7) спостерігалось домінування 

концентричної ГЛШ – зареєстрована в 78,4, 79,2 і 89,2 % випадків, відповідно 

(р> 0,18) при достатньо низькому відсотку ексцентричної ГЛШ – 18,9, 20,8 і 

10,8 %, відповідно (р> 0,18).  

Концентрична ГЛШ є одним з основних патогенетичних чинників 

розвитку діастолічної дисфункції ЛШ та послідуючої дилятації ЛП. 

Підтвердженням цієї думки є те, що в більшості (70,3, 69,4 і 70,3 % випадків 

відповідно) пацієнтів реєструвався ригідний (гіпертрофічний) тип 

діастолічного трансмітрального кровотоку. 
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Рисунок 3.7 – Розподіл пацієнтів за типами структурно-геометричного 

ремоделювання лівого шлуночка за Ganau (у %) у залежності від рівня 

альдостерону. 

 

Цікавими, на нашу думку, були результати аналізу функціонального 
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2,7%

78,4%

18,9%

Пацієнти з ГХ і ФП і ВНРА (n=37)

Концентричне 

ремоделювання

Концентрична 

гіпертрофія

Ексцентрична 

гіпетрофія

0%

79,2%

20,8%

Пацієнти з ГХ і ФП і ВПРА  (n=72)

0%

89,2%

10,8%

Пацієнти з ГХ і ФП і ВВРА (n=37)



94 

реєстрації помірної трикуспідальної регургітації. Остання була значно вищою 

в групі з ВВРА порівняно з іншими групами (21,6 проти 8,1 та 4,2 %; р = 0,05 

і 0,004 відповідно). 

 

 

Рисунок 3.8 – Розподіл обстежених пацієнтів за регургітацією на 

клапанах серця (у %) в залежності від плазмового рівня альдостерону. 
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Отже, проведений аналіз надав можливість виявити ЕхоКГ-маркери 

частих симптомних нападів ФП у хворих з ГХ. У якості останніх слід було 

розглядати: збільшення абсолютних і відносних розмірів/об'ємів ЛП, зменшення 

часу ізоволюметричного розслаблення міокарда і співвідношення Е/A, наявність 

мітральної та трикуспідальної регургітації І-ІІ ступеня. Для кількісних величин, 

які підпадали під критерії ЕхоКГ-маркерів були визначені порогові значення 

[139], які володіли максимальною інформативністю в прогнозуванні частих 

симптомних нападів ФП в проаналізованій виборці (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 – Порогові значення кількісних показників, які виступили в якості 

ЕхоКГ-маркерів частих симптомних нападів ФП у пацієнтів з ГХ 

 

ЕхоКГ-маркер Порогове значення Інформативність (%) 

ЛП > 40 мм 83 % 

іЛП > 20 мм/м2 69 % 

ОЛП > 60 мл 72 % 

іОЛП > 30 мл/м2 67 % 

ОЛП/ММЛШ > 0,23 мл/г 88 % 

Ve/Va < 0,80 49 % 

IVRT > 95 мс 44 % 

 

 

Звертає увагу, що серед проаналізованих чинників найбільшу 

інформативність у прогнозуванні частих симптомних нападів ФП у хворих з 

ГХ виявили співвідношення ОЛП/ММЛШ >0,23 мл/г (88 %), ЛП >40 мм (83 

%), ОЛП >60 мл/м2 (72 %), іЛП (69 %) і іОЛП (67 %). 

Крім того, методом множинної лінійної покрокової регресії була 

визначена найбільш інформативна (з найбільшою величиною коефіціенту 

детермінації) комбінація ЕхоГ-маркерів, яка дозволяла прогнозувати часті 

симптомні напади ФП у хворих з ГХ. Ними виявилась ОЛП/ММЛШ >0,23 мл/г 

+ ЛП >40 мм + наявність мітральної регургітації, інформативність 
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прогнозування частих симптомних нападів ФП за допомогою комбінації 

склала – R2 =0.49, F=41,6 і p0,001. Додавання інших чинників не призводило 

до суттєвого підвищення інформативності прогнозування і збільшення 

коефіціенту детермінації. 

Резюме: У досліджені проведений аналіз даних ЕхоКГ хворих з ГХ і 

частими нападами ФП, у порівнянні з пацієнтами з ГХ без аритмії, що надає 

можливість встановити ознаки структурно-функціональних змін міокарду, 

притаманні хворим з частими нападами ФП. У якості останніх слід розглядати 

збільшення абсолютних і відносних показників розміру і об'єму ЛП, 

зменшення часу ізоволюметричного розслаблення міокарда, зменшення 

співідношення Е/A, переважання мітральної та трикуспідальної регургітації І-

ІІ ступенів порівняно з хворими без аритмії. 

У досліджені не визначено статистично значимої асоціації між 

показниками ЕхоКГ і клінічною формою ФП. 

У досліджені продемонстрована принципова різниця в показниках 

структурно-функціонального стану клапанного апарату при різних 

вегетативних варіантах ФП. У пацієнтів з адренергічним, навідміну від 

вагусного варіанту, достовірно частіше реєструвалася трикуспідальна 

регургітація. У групі зі змішаним варіантом аритмії, навідміну від вагусного, 

частіше реєструвалася мітральна регургітація. А у пацієнтів з вагусним 

варіантом, навідміну від адренергічного – аортальна регургітація. 

У дослідженні доведено, що зростання плазмового рівня альдостерону в 

пацієнтів з частими нападами ФП асоціюється зі збільшенням частоти 

реєстрації помірної мітральної та трикуспідальної регургітації. 

У якості найбільш інформативних ЕхоКГ-маркерів частих симптомних 

нападів ФП у хворих з ГХ слід розглядати поєднання співвідношення 

ОЛП/ММЛШ > 0,23 мл/г в поєднанні з ЛП > 40 мм і мітральною регургітацією 

(R2 =0,49, p0,001). 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 3, опублііковані в 

статтях [146,147].   
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РОЗДІЛ 4 

ПЛАЗМОВИЙ РІВЕНЬ АЛЬДОСТЕРОНУ  

У ХВОРИХ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ І ЧАСТИМИ 

НАПАДАМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ І ЙОГО ЗАЛЕЖНІСТЬ  

ВІД ГЕНДЕРНО-ВІКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК І РІЗНИХ  

КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ 

 

 

Згідно з отриманими результатами, плазмовий рівень альдостерону  

(рис. 4.1) у групі хворих на ГХ без ФП склав 98 (75; 126) пг/мл і був достовірно 

вищим у порівнянні з групою практично здорових осіб – 42 (21; 68) пг/мл, р = 

0,008. У свою чергу, плазмовий рівень альдостерону у групі хворих з ГХ і ФП 

склав 121 (62; 184) пг/мл та був значно вищим, ніж у групі хворих на ГХ без 

ФП та у групі практично здорових осіб (р = 0,04 і р <0,0001, відповідно). 

 

 

Рисунок 4.1 – Плазмовий рівень альдостерону (у пг/мл) в пацієнтів з 

ГХ з/та без ФП у порівнянні з практично здоровими особами. 

Примітки: 

1. Порівняння результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA test. 

 

Встановлено (рис. 4.2), що рівень альдостерону у групі хворих з ГХ і 

персистуючою формою ФП був достовірно вищим порівняно з групою хворих 
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з ГХ без ФП та групою хворих з пароксизмальною формою аритмії (144 проти 

98 та 97, р = 0,02 і 0,008 відповідно). 

 

 

Рисунок 4.2 – Плазмовий рівень альдостерону (у пг/мл) в групі пацієнтів 

з ГХ у залежності від клінічної форми фібриляції передсердь. 

Примітки: 

1. Порівняння результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA test. 

 

Результати аналізу рівня альдостерону (рис. 4.3) в залежності від 

вегетативного варіанту аритмії показали, що у групі пацієнтів з адреналовим 

варіантом ФП рівень альдостерону був статистично вищим в порівнянні з 

іншими групами (156 проти 55 та 122 пг/мл; р <0,0001 і 0,02 відповідно). 

Натомість в групі з вагусним варіантом ФП рівень нейрогормону був 

найменшим, що відповідало високій статистичній достовірності по 

відношенню до інших груп (55 проти 156 і 122 пг/мл, р <0,0001). 

При аналізі плазмового рівня альдостерону (рис. 4.4) в залежності від 

різних вікових градацій пацієнтів (<45 , 45-59, >60 років) у групі хворих з ГХ 

без ФП достовірної різниці виявлено не було (р <0,05). 
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Рисунок 4.3 – Плазмовий рівень альдостерону (у пг/мл) у групі пацієнтів 

з ГХ в залежності від вегетативного варіанту фібриляції передсердь. 

Примітки: 

1. Порівняння результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA test. 

 

Рисунок 4.4 – Плазмовий рівень альдостерону (у пг/мл) в пацієнтів з ГХ 

у залежності від вікових градацій. 

Примітки: 

1. Порівняння результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA test. 

 

Крім того, аналогічний аналіз у групі хворих з ГХ і ФП (рис. 4.5) не 

виявив достовірних відмінностей у величині плазмового рівня альдостерону в 

різних вікових групах хворих. 
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Рисунок 4.5 – Плазмовий рівень альдостерону (у пг/мл) у пацієнтів з ГХ 

і ФП в залежності від вікових градацій. 

Примітки: 

1. Порівняння результатів проведено за Kruskal-Wallis ANOVA test. 

 

У чоловіків та жінок (рис. 4.6) з групи відносно здорових осіб рівень 

альдостерону статистично не відрізнявся, але мав тенденцію до більш високих 

показників у осіб чоловічої статі (47 проти 36 пг/мл, р = 0,07). 

 

 
Рисунок 4.6 – Плазмовий рівень альдостерону (у пг/мл) у групі 

практично здорових осіб в залежності від статі. 

Примітки: 

1. Порівняння результатів проведено за Mann-Whitney U test. 

 

При порівнянні плазмового рівня альдостерону серед чоловіків та жінок 

у групі хворих з ГХ без ФП (рис. 4.7) статистично значимої різниці виявлено 

не було.  
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Рисунок 4.7 – Плазмовий рівень альдостерону (у пг/мл) у групі хворих 

на ГХ без ФП в залежності від статі. 

Примітки: 

1. Порівняння результатів проведено за Mann-Whitney U test. 

 

Крім того, нами не виявлено гендерної різниці в рівні альдостерону  

(рис. 4.8) у групі хворих з ГХ та ФП. 

 

 

Рисунок 4.8 – Плазмовий рівень альдостерону (у пг/мл) у групі хворих з 

ГХ і ФП в залежності від статі. 

Примітки: 

1. Порівняння результатів проведено за Mann-Whitney U test. 

 

Певний інтерес для нас представив аналіз плазмового рівня альдостерону 

в залежності від різних клініко-інструментальних характеристик хворих з ГХ 

і частими рецидивами ФП (табл. 4.1).  
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Таблиця 4.1 – Аналіз плазмового рівня альдостерону (у пг/мл) в хворих з ГХ і 

ФП в залежності від різних клініко-інструментальних характеристик 

 

Характеристика Показники Р 

1 2 3 4 

Величина ІМТ ІМТ≤30 кг/м2 ІМТ>30 кг/м2  

ГХ і ФП (n=146) 
n=65 (44,5 %) 

101 (58; 140) 

n=81 (55,5 %) 

144 (74; 188) 

0,06 

0,004 

Тривалість аритмії ≤ 5 років >5 років  

ГХ і ФП (n=146) 
n=100 (68,5 %) 

124 (64; 184) 

n=46 (31,5 %) 

116 (58; 192) 

<0,0001 

0,62 

Частота нападів аритмії 
1 напад в 20 днів і 

частіше 

Рідше ніж 1 напад 

в 20 днів 
 

ГХ і ФП (n=146) 
n=80 (54,8 %) 

133 (64; 208) 

n=66 (45,2 %) 

118 (57; 173) 

0,10 

0,41 

Наявність ЦД ІІ Так Ні  

ГХ і ФП (n=146) 
n=17 (11,6 %) 

137 (118; 169) 

n=129 (88,4 %) 

114 (58; 188) 

<0,0001 

0,29 

Наявність дисліпідемії Так Ні  

ГХ і ФП (n=146) 
n=105 

127 (62; 193) 

n=41 

114 (65; 158) 

<0,0001 

0,78 

Наявність ШКФ < 60 

мл/хв/1,7м2 
Так Ні 

 

ГХ і ФП (n=146) 
n=39 

118 (65; 216) 

n=107 

126 (58; 180) 

<0,0001 

0,90 

Наявність 

а/слеротичних бляшок 

або ТІМ > 0,9 мм 

Так Ні 

 

ГХ і ФП (n=146) 
n=58 

143 (72; 192) 

n=88 

109 (65; 164) 

0,0005 

0,01 

Величина ЛП ЛП ≤ 42 мм ЛП > 42 мм  

ГХ і ФП (n=146) 
n=82 (56,2 %) 

120 (58; 200) 

n=64 (43,8 %) 

122 (63; 169) 

0,03 

0,94 
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Продовження табл. 4.1 

 
1 2 3 4 

Величина іММЛШ іММЛШ ≤ 123 

г/м2 

іММЛШ > 123 

г/м2 
 

ГХ і ФП (n=146) 
n=68 (46,6 %) 

108 (56; 164) 

n=78 (53,4 %) 

136 (62; 188) 

0,24 

0,02 

Варіант гіпертрофії ЛШ 
Концентрична 

гіпертрофія 

Ексцентрична 

гіпертрофія 
 

ГХ і ФП (n=146) 
n=120 (82,2 %) 

134 (63; 192) 

n=26 (17,8 %) 

89 (57; 136) 

<0,0001 

0,0006 

Величина Е/е' серед Е/е' ≤ 7 Е/е' > 7  

ГХ і ФП (n=146) 
n=76 (52,1 %) 

134 (60; 186) 

n=70 (47,9 %) 

113 (62; 184) 

0,48 

0,29 

Стан діастолічного 

трансмітрального 

кровотоку 

норма Ригідний 

 

ГХ і ФП (n=146) 
n=29 (19,9 %) 

114 (71; 192) 

n=102 (69,9 %) 

126 (61; 184) 

<0,0001 

0,37 

Наявність мітральної 

регургітації ІІ ступеня 
Так Ні 

 

ГХ і ФП (n=146) n=31 (21,2 %) 

147 (55; 238) 

n=115 (78,8 %) 

114 (62; 173) 

<0,0001 

0,03 

Наявність 

трикуспідальної 

регургітації ІІ ступеня 

Так Ні 

 

ГХ і ФП (n=146) 
n=16 (11,0 %) 

188 (84; 270) 

n=130 (89,0 %) 

116 (61; 177) 

<0,0001 

0,002 

Примітка. Порівняння результатів проведено за Mann-Whitney U test. 

 

Проведений аналіз свідчив, що рівень альдостерону був статистично 

вищим (144 проти 101 пг/мл, р=0,004) у пацієнтів з абдомінальним ожирінням 

(ІМТ>30 кг/м2); ознаками структурного ремоделювання сонних артерій (143 

проти 109 пг/мл, р=0,01), що визначалось наявністю атеросклеротичних 

бляшок або/і величиною ТІМ > 0,9 мм за даними сонографії; величиною 

іММЛШ > 123 г/м2 (взята медіана значення показника в обстеженій групі) (136 

проти 108 пг/мл, р = 0,02); концентричною, на відміну від ексцентричної, 
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гіпертрофією ЛШ (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). Не було знайдено статистичної різниці рівня 

альдостерону в пацієнтів з/та без цукрового діабету ІІ типу, в залежності від 

величини ЛП, Е/е' серед, від стану діастолічного трансмітрального кровотоку. 

У таблиці 4.2 наведені статистично значимі (р <0,05) кореляційні зв'язки 

плазмового рівня альдостерону з різними клініко-інструментальними 

параметрами. Звертає увагу, що найбільш значимі зв’язки (р <0,0000) рівня 

альдостерону були визначені з вегетативним варіантом ФП – прямий зв'язок з 

адреналовим (r = 0,38) і зворотний з вагусним (r = -0,42) варіантом аритмії. 

Останній показує, що у разі вагусного варіанту ФП передбачається 

зменшення, в той час як адреналового варіанту – збільшення плазмового рівня 

альдостерону. 

 

Таблиця 4.2 – Кореляційні звязки плазмового рівня альдостерону з різними 

клініко-інструментальними показниками 

 

Показники Spearman (R) T(N-2) p-value 

1 2 3 4 

ІМТ, кг/м2 0,21 2,92 0,003 

Адреналовий варіант ФП 0,38 4,94 0,0000 

Вагусний варіант ФП -0,42 5,21 0,0000 

ФК ХСН 0,17 2,18 0,03 

Наявність нічних сплесків ЧСС 0,46 6,78 0,0000 

Добова кількість епізодів СВТ 0,18 2,38 0,02 

Добова кількість епізодів ФП 0,34 4,21 0,0000 

Сумарна добова тривалість епізодів 

ФП, с 
0,38 4,49 0,0000 

Кількість випадків з парною ШЕ, % 0,27 3,54 0,0004 
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Продовження табл. 4.2 

 

1 2 3 4 

Дисперсія QT 0,17 2,27 0,02 

ТМШПд, мм 0,16 2,17 0,03 

ВТМ 0,20 2,75 0,006 

dA, мм 0,18 2,40 0,02 

ОЛП/ММЛШ, мл/г 0,21 2,81 0,005 

DT, мс -0,17 -2,29 0,02 

Ексцентрична гіпертрофія -0,22 -2,98 0,004 

Наявність мітральної регургітації 2 

ступеня 
0,19 2,57 0,01 

Наявність трикуспідальної 

регургітації 2 ступеня 
0,23 2,99 0,003 

 

 

Крім того, як свідчать дані таблиці нами встановлені позитивні 

високодостовірні кореляції плазмового рівня альдостерону з наявністю нічних 

сплесків ЧСС (r = 0,46), добовою кількістю епізодів ФП (r = 0,34) та їх 

сумарною тривалістю (r = 0,38), визначених за даними ХМ ЕКГ. Отримані 

нами дані чітко демонструють певний патофізіологічний зв'язок рівня 

альдостерону з ЕКГ-ознаками активації симпато-адреналової системи і 

електричної нестабільності міокарда передсердь. 

У свою чергу, нами була встановлена велика кількість зв'язків різної 

потужності між рівнем альдостерону і різними ЕхоКГ-параметрами, які 

характеризували структурно-функціональний стан міокарда ЛШ. Так, був 

встановлений позитивний кореляційний зв’язок з величиною ТМШПд (r = 

0,16, р = 0,03), ВТМ (r = 0,20, р = 0,006), dA (r = 0,18, р = 0,02), наявністю 

мітральної (r = 0,19, р = 0,01) і трикуспідальної регургітації 2 ступеня (r = 0,23, 

р = 0,003), співвідношення ОЛП/ММЛШ (r = 0,21, р = 0,005) та зворотний 

кореляційний зв’язок з – величиною DT, мс (r = -0,17, р = 0,02) і наявністю 

ексцентричної ГЛШ (r = -0,22, р = 0,004). 
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Резюме. У дослідженні доведено, що достовірно вищий плазмовий 

рівень альдостерону визначається:  

- при наявності ГХ (на відміну від практично здорових осіб);  

- при наявності ФП (на відміну від хворих без аритмії);  

- у разі персистуючої (на відміну від пароксизмальної) форми ФП;  

- у разі адреналового (на відміну від вагусного) варіанту аритмії;  

- у разі супутнього абдомінального ожиріння – ІМТ >30 кг/м2 (на 

відміну від хворих без нього – ІМТ ≤ 30 кг/м2); 

- при наявності інструментальних ознак структурного 

ремоделювання сонних артерій (на відміну від хворих без нього);  

- у разі величини іММЛШ > 123 г/м2 (на відміну від ІММЛШ ≤ 123 

г/м2);  

- при наявності ексцентричної гіпертрофії (на відміну від хворих без 

неї);  

- при наявності помірної мітральної і трикуспідальної регургітації 

(при наявності від хворих з мінімальною або відсутньою регургітацією на 

клапанах). 

Показано, що в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП найбільш тісні 

кореляційні зв'язки рівня альдостерону визначаються з вегетативним 

варіантом аритмії (прямий з адреналовим і зворотний з вагусним, r = 0,38 і -

0,42 відповідно), ЕКГ-ознаками гіперсимпатикотонії (наявність нічних 

всплесків ЧСС, r = 0,46) і електричної нестабільності міокарда передсердь 

(добова кількість та сумарна тривалість епізодів ФП, r = 0,34 і 0,38 відповідно). 

 

Результати власних досліджень, викладені у розділі 4, опубліковані в 

статтях [148,149], апробовані на наукових форумах [150,151,152,153,154,155]. 
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РОЗДІЛ 5 

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ 

ФАРМАКОТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 

І ЧАСТИМИ НАПАДАМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ 

 

5.1 Антигіпертензивна ефективність різних варіантів фармакотерапії 

у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і частими нападами фібриляції 

передсердь 

 

Усім пацієнтам основного клінічного масиву на етапі обстеження була 

відмінена попередня амбулаторна терапія (розділ 2.1, табл. 2.3) і призначені 

різні варіанти антигіпертензивної терапії за алгоритмом, наведеним у розділі 

2.1. 

Характеристика застосованої антигіпертензивної фармакотерапії 

наведена в таблиці В.1 (додаток В). Так, комбінація периндоприл + інд на 

стартовому етапі була призначена 74 (50,7 %) пацієнтам, 36 з них у поєднанні 

з еплереноном. Слід зауважити, що застосування еплеренону здійснювали, 

насамперед, з метою вивчення клінічної ефективності upstream-терапії ФП 

АМКР (блокаторами альдостерону). 

У 9 (12,2 %) хворих комбінація периндоприл + інд була відмінена 

внаслідок виникнення сухого кашлю (від 32 до 59 доби спостереження), що 

нами було розцінено як класовоспецифічна побічна дія іАПФ периндоприлу. 

Всі ці пацієнти були переведені на фіксовану комбінацію лозартан + гхт. Отже, 

на фініші дослідження комбінацію периндоприл + інд у дозі 5/1,25-10/2,5 

мг/добу отримували 65 (44,5 %) пацієнтів, 31 з них у поєднанні з еплереноном. 

У свою чергу комбінація лозартан + гхт на старті дослідження була 

застосована в 72 (49,3%) пацієнтів, в 36 з них у поєднанні з еплереноном. 

Ураховуючи, що 9 (12,2 %) пацієнтам упродовж спостереження комбінація 

периндоприл + інд, унаслідок побіної дії, була замінена на лозартан + гхт на 

фініші дослідження останню в дозі 50/12,5-100/25 мг/добу застосовували 81 
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(55,5 %) пацієнтів, 41 з них у поєднанні з еплереноном. Звертає увагу 

відсутність побічних ефектів, які б потребували відміни препаратів, при 

застосуванні комбінації лозартан + гхт і еплеренону.  

У 54 (37,0 %) пацієнтів, унаслідок неможливості досягнення цільового 

рівня АТ на тлі комбінацій блокаторів РААС з діуретиком з/та без еплеренону, 

був використаний амлодипін у дозі 5-10 мг/добу і лерканідипін у дозі 10-20 

мг/добу (останній використовували лише як альтернативу амлодипіну при 

виникненні набряків гомілок). Натомість у 8 (5,5 %) хворих упродовж 21-44 

дня лікування амлодипіном і лерканідипіном були зафіксовані стійкі набряки 

гомілок, що явилось причиною їх заміни на препарат 2 ряду α-блокатору 

доксазозину. Тому на фініші дослідження дігідропіридини застосовувало 46 

(31,5 %) пацієнтів.  

Рисунок 5.1. демонструє антигіпертензивну ефективність різних 

варіантів фармакотерапії в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП. Клінічна 

ефективність антигіпертензивних засобів оцінювалась за досягненням 

цільового рівня офісного АТ, який розглядали як <140/90 мм рт. ст. У разі 

досягнення цільового рівня АТ антигіпертензивні засоби вважались 

ефективними, а їх прийом продовжувався впродовж 6 місяців. 

Спостерігалось, що додавання еплеренону до обох комбінацій сприяло 

кращому досягненню цільових цифр АТ (74,2 проти 41,2 і 82,9 проти 52,5 %, 

р = 0,007 і 0,003 відповідно) при відсутності достовірної різниці в ефективності 

між комбінаціями.  

Динаміка рівня офісного АТ при застосуванні різних варіантів 

фармакотерапії у пацієнтів основної групи на 3 і 6 місяці лікування (табл. В.2, 

додаток В) свідчила про відсутність статистичної відмінності в вихідному 

рівні офісного систолічного (САТ) і діастолічного АТ (ДАТ) у різних групах 

лікування. Останнє демонструвало однорідність виділених груп за вихідним 

рівнем офісного АТ. 
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Рисунок 5.1 – Клінічна ефективність різних варіантів антигіпертензивної 

терапії у пацієнтів основного клінічного масиву (n=146). 

 

Аналіз динаміки АТ на тлі різних варіантів фармакотерапії свідчив про 

більш переконливе зниження рівня САТ у групі лозартан + гхт + еплеренон у 

порівнянні з лозартан + гхт на 3 (-55 проти -41 мм рт. ст., р =0,02) і в групі 

периндоприл + інд у порівнянні з лозартан + гхт на 6 місяці (-52 проти -39 мм 

рт. ст., р =0,02). Отримана нами варіація змін у динаміці САТ носила скоріше 

хаотичний характер і не мала певного логічного пояснення. 

У свою чергу динаміка рівня ДАТ була більш переконливою на тлі 

застосування лозартан + гхт + еплеренон у порівнянні з лозартан + гхт як на 3, 

так і на 6 місяці лікування (-30 проти -18 мм рт. ст. і -28 проти -19 мм рт. ст., р 

=0,01 і 0,03 відповідно). На 3 місяці більш суттєве зниження ДАТ спостерігали 

також між групами лозартан +гхт + еплеренон і периндоприл + інд (-30 проти 

-19 мм рт. ст., р =0,03), в той час як на 6 – між лозартан + гхт і периндоприл + 

інд + еплеренон (-29 проти -19 мм рт. ст., р =0,05). Отже, виходячи з отриманих 
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даних слід було думати, що додавання еплеренону до комбінації лозартан + 

гхт підвищує антигіпертензивну ефективність останньої за впливом на рівень 

офісного ДАТ. 

Аналіз величини плазмового рівня альдостерону в залежності від 

антигіпертензивної ефективності різних варіантів фармакотерапії (табл. 5.1) 

засвідчив, що в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП, у яких визначали 

досягнення цільового рівня АТ на тлі використання комбінацій з еплереноном 

реєстрували достовірно вищий рівень альдостерону в порівнянні з пацієнтами, 

у яких антигіпертензивний ефект досягався на фоні застосування комбінацій 

без еплеренону. 

 

Таблиця 5.1 – Плазмовий рівень альдостерону при різних варіантах ефективної 

антигіпертензивної терапії 

 

Комбінації Ефективні,  

к-ть хворих 

Плазмовий рівень 

альдостерону в пг/мл 

1.Периндоприл + інд 14 115 (57; 152) 

2.Лозартан + гхт 21 102 (48; 133) 

3.Периндоприл + інд + еплеренон 23 153 (90; 178) 

4.Лозартан + гхт + еплеренон 34 142 (67; 174) 

Статистика за Kruskal-Wallis ANOVA test:  

р1-3=0,02; p1-4=0,01; р2-3=0,004; p2-4=0,002 

Примітки: 

1. інд – індапамід, гхт – гідрохлортіазид. 

 

Резюме. У хворих з ГХ і частими нападами ФП використання 

комбінацій периндоприл + інд у дозі 5-10/1,25-2,5 мг і лозаратан + гхт у дозі 

50-100/12,5-25 мг на добу призводить до досягнення цільового рівня АТ у 41,2 

і 52,5 % хворих відповідно. Додавання еплеренону в дозі 25 мг на добу до цих 

комбінацій суттєво підвищує антигіпертензивну ефективність і збільшує % 
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пацієнтів з досягнутим цільовим рівнем АТ до 74,2 і 82,9 % відповідно. 

Досягнення цільового рівня АТ на тлі комбінацій з еплереноном 

визначається при достовірно вищому плазмовому рівні альдостерону 

порівняно з пацієнтами, які еплеренон не отримували. 

Додавання еплеренону до комбінації лозартан + гхт асоціюється з 

суттєво вищою антигіпертензивною ефективністю упродовж 3 і 6 місяців 

переважно за впливом на рівень офісного ДАТ. 

 

5.2 Антиаритмічна ефективність препаратів 1С класу (пропафенону 

і етацизину) в пацієнтів з гіпертонічною хворобою і частими нападами 

фібриляції передсердь та вплив різних варіантів антигіпертензивної 

терапії на антиаритмічну ефективність 

 

Усі пацієнти основної групи в зв'язку з наявністю у них частих 

симптомних нападів ФП, за їх погодженням, отримували ААТ згідно 

уніфікованого клінічного протоколу і чинного наказу МОЗ України № 597 від 

15.06.2016. Алгоритм призначення ААТ детально наведений у розділі 2.1. 

Аналіз ефективності ААТ в цілому по 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. Останнє свідчило про те, що лише третина пацієнтів з 

частими нападами ФП на тлі ААТ відмічає повне зникнення симптомних 

нападів ФП упродовж 6 місяців лікування. 

Безпосередньо аналіз ефективності препаратів 1С класу, як основних 

антиаритмічних засобів у пацієнтів без тяжких структурних уражень серцево-

судинної системи [10,12,31] показав доволі високу ефективність цього класу 

препаратів – у 134 із 146 (91,8 %) пролікованих нами пацієнтів відмічали 
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позитивний антиаритмічний ефект упродовж 6 місяців лікування. 6 (8,2 %) 

пацієнтів для підтримання синусового ритму застосовували препарати ІІІ 

класу (соталол і аміодарон). 

У подальшому аналіз антиаритмічної ефективності проводився лише по 

відношенню препаратів 1С класу. Так, результати аналізу антиаритмічної 

ефективності цих препаратів (рис. 5.2) свідчили, що в пацієнтів з невагусними 

варіантами ФП пропафенон (від 300 до 600, в середньому 588±14 мг/добу) 

упродовж 6 місяців лікування виявив антиаритмічну ефективність в 72 (62,5 

%) хворих. У 9 (7,8 %) пацієнтів спостерігали побічні реакції, які потребували 

відміни препарату. Серед них у 4 (3,5 %) випадках реєстрували симптомну 

синусову брадикардію з епізодами синоатріальної блокади та у 5 (4,3 %) – 

збільшення тривалості комплексу QRS ≥ 30% від вихідного рівня. 

 

 

Рисунок 5.2 – Антиаритмічна ефективність препаратів 1С класу в хворих 

з ГХ і частими нападами ФП (n=134). 

 

Позитивний антиаритмічний ефект етацизину (від 100 до 200, в 

середньому 124±6 мг/добу) в пацієнтів з невагусною ФП був визначений в 18 

(41,9 %) випадків. Однак при цьому слід врахувати той факт, що в цій групі 
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етацизин був використаний на 2 етапі у разі неефективності попередньої 

терапії пропафеноном. У той же час додаткове застосування бісопрололу (від 

2,5 до 5, в середньому 4±1 мг/добу) 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 препарату. 

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 відсутності тяжких органічних 

уражень серця. Останнє пов'язано з особливостями фармакологічних ефектів 

препарату, а саме холінолітичною дією препартату [30]. 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% у порівнянні з вихідним рівнем. Інтерес представив той факт, що при 

вагусному варіанті ФП побічні реакції етацизину були зареєстровані лише в 1, в 

той час як в групі поєднаного застосування етацизину і 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 препарата.  

Більш детальний аналіз антиаритмічної ефективності пропафенону і 

етацизину (рис. 5.3) свідчив, що в більшості випадків позитивний 

антиаритмічний ефект проявлявся як частковий і лише у 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 %) і в групі етацизину при вагусному варіанті ФП (n=28) 

– у 9 (32,1 %) і 19 (67,9 %) випадків відповідно. Звертало увагу, що це 
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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.  

 

 

Рисунок 5.3 – 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) (табл. 5.2) показав, що в цілому по 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 було констатувати той факт, що в разі часткового 

антиаритмічного ефекту в незалежності від застосованого ААП і форми 

аритмії спостерігали суттєве зменшення частоти симптомних нападів ФП і 

зменшення їх тривалості. 
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Таблиця 5.2 – Динаміка перебігу ФП у пацієнтів з частковим антиаритмічним 

ефектом на тлі різних варіантів фармакотерапії 

 

Частота і тривалість 

нападів ФП 

Вихідні дані Через 6 місяців Динаміка, % 

(р) 

У цілому (n=87) 

Частота нападів (дні) 12 (10; 38) 80 (35;110) + в 5,7 разів 

(р<0,0001) 

Тривалість нападів 

(год) 

12 (4; 15) 2 (1; 7) - 5,0 разів 

(р<0,0001) 

Пропафенон при невагусних варіантах ФП (n=48) 

Частота нападів (дні) 10 (8; 30) 75 (31; 120) + в 6,5 разів 

(р<0,0001) 

Тривалість нападів 

(год) 

12 (10; 14) 3 (1; 6) - в 3,0 рази 

(р<0,0001) 

Етацизин при невагусних варіантах ФП (n=12) 

Частота нападів (дні) 15 (10; 25) 90 (60; 110) + в 5,0 разів 

(р<0,0001) 

Тривалість нападів 

(год) 

21 (10; 27) 3 (4; 9) - в 6,3 рази 

(р<0,0001) 

Етацизин + бісопролол при невагусних варіантах ФП (n=8) 

Частота нападів (дні) 12 (6; 15) 70 (32; 105) + в 4,8 рази 

(р<0,0001) 

Тривалість нападів 

(год) 

11 (4; 29) 1 (1; 2) - в 10,0 разів 

(р<0,0001) 

Етацизин при вагусній формі (n=19) 

Частота нападів (дні) 11 (8; 28) 74 (30; 110) + в 5,7 рази 

(р<0,0001) 

Тривалість нападів 

(години) 

12 (8; 15) 1 (1; 3) - в 11,0 разів 

(р<0,0001) 

Примітки: 

1. Достовірність різниці показників у динаміці розраховано за 

Wilcoxon matched pairs test. 
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Певний практичний інтерес для нас викликав аналіз умов припинення 

нападів аритмії у пацієнтів з частковим антиаритмічним ефектом (n=87)  

(табл. 5.3). 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).  

 

Таблиця 5.3 – Динаміка умов припинення нападів аритмії в пацієнтів з 

частковим антиаритмічним ефектом 

 

Умови припинення нападу 

ФП 

Вихідні дані Через 6 місяців Динаміка, % 

(р) 

1 2 3 4 

У цілому (n=87) 

Самостійне відновлення 33 (37,1 %) 58 (65,2 %) 0,0008 

ААП 40 (44,9 %) 28 (31,5 %) 0,18 

ЕІТ 16 (18,0 %) 3 (3,3 %) 0,006 

Пропафенон при невагусних варіантах ФП (n=48) 

Самостійне відновлення 18 (37,5 %) 32 (66,7 %) 0,004 

ААП 22 (45,8 %) 15 (35,4 %) 0,29 

ЕІТ 8 (16,7 %) 1 (2,1 %) 0,01 

Етацизин при невагусних варіантах ФП (n=12) 

Самостійне відновлення 4 (33,3 %) 9 (75,0 %) 0,04 

ААП 7 (58,3 %) 3 (25,0 %) 0,09 

ЕІТ 1 (8,3 %) 0 (0) 0,30 

Етацизин + бісопролол при невагусних варіантах ФП (n=8) 

Самостійне відновлення 1 (12,5 %) 4 (50,0 %) 0,10 

ААП 6 (75,0 %) 4 (50,0 %) 0,30 

ЕІТ 1 (12,5 %) 0 (0) 0,30 
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Продовження табл. 5.3 
1 2 3 4 

Етацизин при вагусній формі ФП (n=19) 

Самостійне відновлення 10 (52,6 %) 13 (68,4 %) 0,31 

ААП 5 (26,3 %) 6 (31,6 %) 0,72 

ЕІТ 4 (21,1 %) 0 (0) 0,03 

Примітки: 

1. Достовірність різниці % розрахована за критерієм χ2. 

 

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), в 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 (табл. 5.4) засвідчив, що у 

разі ефективного застосування пропафенону рівень альдостерону був суттєво 

вищим, ніж при його неефективності (182 проти 133 пг/мл, р = 0,02). У свою 

чергу в групі етацизину реєструвалась зворотна реакція – рівень альдостерону 

був суттєво нижчим у разі ефективності препарату в порівнянні з його 

неефективним застосуванням (106 проти 164 пг/мл, р = 0,04). Нами не 

отримано достовірності в різниці рівня гормону при інших варіантах 

лікування.  
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Таблиця 5.4 – Плазмовий рівень альдостерону в пацієнтів з ГХ і частими 

нападами ФП у залежності від ефективності антиаритмічних препаратів 

 

Варіанти фармакотерапії 

(к-ть хворих) 

Плазмовий рівень альдостерону (пг/мл) 

в залежності від ефективності препарату 

Ефективний Неефективний 

Не вагусні варіанти ФП 

Пропафенон (n=115) 182 (137; 292) 133 (42; 188) 0,02 

Етацизин (n=43) 106 (17; 144) 164 (103; 224) 0,04 

Етацизин + бісопролол (n=21) 153 (134; 245) 129 (87; 194) 0,28 

Вагусні варіанти ФП 

Етацизин (n=28) 55 (22; 71) 84 (41; 117) 0,61 

Примітки: 

1. Міжгрупова достовірність різниці між показниками розрахована за 

допомогою Mann-Whitney U-test. 

 

Отже, слід було констатувати факт підвищення антиаритмічної 

ефективності пропафенону при високому, в той час як етацизину – при 

низькому плазмовому рівні альдостерону в пацієнтів з частими рецидивами 

невагусної ФП (адреналовий чи змішаний варіанти аритмії).  

Досить цікавим, на нашу думку, виявилися результати аналізу рівня 

альдостерону в залежності від повної чи часткової ефективності ААП (табл. 

5.5). Спостерігалось, що статистичні достовірності визначали лише в групах 

етацизину. Так, у пацієнтів з невагусними варіантами ФП при повному 

антиаритмічному ефекті препарату рівень альдостерону був достовірно 

нижчим, ніж при частковому (67 проти 144 пг/мл, р = 0,03). Аналогічна 

ситуація визначалась і при вагусному варіанті ФП – рівень гормону при повній 

антиаритмічній ефективності етацизину був достовірно нижчим, ніж при 

частковій (31 проти 80 пг/мл, р = 0,02).  
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Таблиця 5.5 – Плазмовий рівень альдостерону в залежності від повної чи 

часткової ефективності антиаритмічних перапатів 

 

Варіанти фармакотерапії 

(к-ть хворих) 

Плазмовий рівень альдостерону (пг/мл) в 

залежності від ефективності препарату 

Повний ефект Частковий ефект 

Не вагусні варіанти ФП 

Пропафенон (n=72) 192 (154; 322) 171 (127; 243) 0,18 

Етацизин (n=18) 67 (14; 121) 144 (47; 201) 0,03 

Етацизин + бісопролол (n=16) 178 (129; 302) 128 (54; 214) 0,10 

Вагусні варіанти ФП 

Етацизин (n=28) 31 (6; 78) 80 (22; 158) 0,02 

Примітки:  

1. Міжгрупова достовірність різниці між медіанами показників 

розрахована за допомогою Mann-Whitney U-test;  

2. НД – недостовірно. 

 

Таким чином, проведений аналіз засвідчив, що повна антиаритмічна 

ефективність етацизину в пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП без тяжких 

структурних уражень міокарда асоційована з ВНРА – при не вагусних 

варіантах аритмії < 121 пг/мл і при вагусних – < 78 пг/мл. 

Не менший інтерес викликав аналіз характеру антиаритмічної 

ефективності при застосуванні різних варіантів антигіпертензивної терапії, а 

саме різних представників класу блокаторів РААС (табл. 5.6) – лозартану і 

периндоприлу. При цьому, згідно даних таблиці, групи лозартану і 

периндоприлу були зіставлені за характером ААТ. 

Так, у ході аналізу було виявлено, що застосування лозартану (n = 81), 

на відміну від периндоприлу (n = 65), супроводжувалось зростанням 

антиаритмічної ефективності впродовж 6 місяців лікування. Останнє 

характеризувалось суттєвим зростанням частки пацієнтів з повним 
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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 (в 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 гхт підвищує ефективність ААТ препаратами 1С 

класу (пропафеноном і етацизином) у пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП. 

 

Таблиця 5.6 – Аналіз антиаритмічної ефективності при застосуванні різних 

представників класу блокаторів РААС 

 

Блокатори РААС Периндоприл 

(n=65) 

Лозартан 

(n=81) 

Р 

Пропафенон 34 (52,3 %) 38 (46,9 %) 0,51 

Етацизин 18 (27,7 %) 29 (35,8 %) 0,30 

Етацизин+бісопролол 7 (10,8 %) 9 (11,1 %) 0,94 

 

Повний антиаритмічний ефект 20 (39,2 %) 31 (60,8 %) 0,03 

Частковий антиаритмічний 

ефект 

39 (60,0 %) 45 (55,6 %) 0,59 

Частота нападів (дні) 20 (10; 40) 

70 (55; 110) 

+ в 2,6 рази 

10 (9; 30) 

80 (40; 

100) 

+ в 7,1 

рази 

Р 

динаміки 

0,004 

Тривалість нападів (год) 42 (31; 112) 

11 (5; 48) 

- в 3,2 рази 

54 (32; 99) 

8 (4; 22) 

- в 5,8 рази 

Р 

динаміки 

0,02 

Примітки: 

1. Міжгрупова достовірність різниці % розрахована за критерієм χ2, 

показників - за Mann-Whitney U-test. 
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У свою чергу аналіз вихідного плазмового рівня альдостерону в групах 

лозартану і периндоприлу в пацієнтів з повним антиаритмічним ефектом 

(табл. 5.7) продемонстрував відсутність статистичної відмінності в рівні 

нейрогормону (121 і 142 пг/мл, р >0,05). Останнє могло свідчити про те, що 

антиаритмічна ефективність блокатору РААС лозартану в пацієнтів з ГХ і 

частими нападами ФП, ніяким чином, не асоціюється з плазмовим рівнем 

альдостерону. 

 

Таблиця 5.7 – Рівень альдостерону при застосуванні різних представників 

блокаторів РААС у разі повної антиаритмічної ефективності 

 

Блокатори РААС Периндоприл 

(n=20) 

Лозартан 

(n=31) 

Р 

Плазмовий рівень 

альдостерону, пг/мл 

142 (69; 187) 121 (73; 209) НД 

Примітки: 

1. Достовірність різниці результатів розрахована за Mann-Whitney U test. 

 

Резюме: 

Застосування препаратів 1С класу (пропафенону і етацизину) в пацієнтів 

з ГХ і частими нападами ФП без тяжких структурних уражень міокарда 

впродовж 6 місяців супроводжується позитивним антиаритмічним ефектом у 

91,8 % пацієнтів. При цьому в 35,8 % випадків визначали повний (повне 

усунення нападів ФП) і в 64,2 % – частковий антиаритмічний ефект, який 

характеризувався збільшенням часу між з симптомними нападами ФП в 5,7 

разів і відсотку пацієнтів з спонтанною конверсією синусового ритму з 37,1 % 

до 65,2 %, зменшенням тривалості симптомних епізодів у 5,0 разів і відсотку 

пацієнтів, яким з метою відновлення синусового ритму застосували ЕІТ з 18,0 

% до 3,3% (р <0,001).  
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Антиаритмічна ефективність пропафенону при невагусному варіанті ФП 

склала 67,2 %. Заміна препарату на етацизин при його неефективності 

виявилась ефективною в 49,1 % випадків. Натомість додавання до етацизину 

бісопрололу підвищило ефективність терапії до 76,2 %. Антиаритмічний ефект 

етацизину в пацієнтів з вагусним варіантом ФП був найвищим і склав 90,3 %, 

що надає підстави розглядати етацизин у якості препарата вибору в цієї 

категорії пацієнтів. 

Позитивний антиаритмічний ефект препаратів 1С класу в незалежності 

від застосованого препарату (пропафенон чи етацизин) у третини пацієнтів 

проявлявся як повний і 2/3 – як частковий антиаримічний ефект. Застосування 

комбінації етацизину з бісопрололом надало можливість підвищити частку 

хворих з повним ефектом до 50 %. 

У цілому по групі побічні ефекти пропафенону, які потребували заміни 

препарату зареєстровані в 7,8 %, етацизину – в 8,1 % випадків. Найменша 

кількість побічних ефектів етацизину зареєстрована в пацієнтів з вагусним 

варіантом ФП (1 випадок) і в разі його комбінації з бісопрололом (в жодному 

випадку). 

У пацієнтів з невагусним варіантом ФП антиаритмічна ефективність 

пропафенону асоціюється з більш високим, в той час як етацизину – з більш 

низьким плазмовим рівнем альдостерону. Повна антиаритмічна ефективність 

етацизину, на відміну від часткової, в незалежності від форми аритмії, 

асоційована з відносно низьким плазмовим рівнем альдостерону – при не 

вагусних варіантах  < 121 пг/мл і при вагусних – < 78 пг/мл. 

У пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП застосування 

антигіпертензивного препарату лозартану в комбінації з гхт підвищує 

ефективність ААТ препаратами 1С класу, що характеризувалось суттєвим 

зростанням частки пацієнтів з повним антиаритмічним ефектом, зменшенням 

частоти нападів аритмії і тривалості її нападів. 
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5.3 Антиаритмічна ефективність еплеренону, як upstream-терапії у 

комплексному лікуванні пацієнтів з гіпертонічною хворобою і частими 

нападами фібриляції передсердь  

 

У таблиці 5.8 наведений порівняльний аналіз груп пацієнтів, які 

отримували (в якості upstream-терапії) і не отримували еплеренон, за 

основними клінічними і інструментальними показниками. Звертає увагу, що 

виділені групи були співставні за віком, статтю, вихідним рівнем 

альдостерону, ІМТ, тривалістю аритмічного та гіпертонічного анамнезу, 

ступенем АГ, ФК за NYHA, випадками ЦД ІІ типу. Крім того, не було виявлено 

статистичної різниці при порівнянні базових ЕхоКГ-показників, вихідного 

рівня АТ і його динаміки впродовж 3 і 6 місяців лікування. 

 

Таблиця 5.8 – Клінічна характеристика груп з/та без еплеренону 

 

Клінічні показники  
Еплеренон 

(n=72) 

Без еплеренону 

(n=74) 
Р 

1 2 3 4 

Вік, роки 60,8±1,0 61,5±0,9 0,56 

Чоловіки, абс. к-ть (%) 32 (44,4 %) 36 (48,6 %) 0,61 

Рівень альдостерону, пг/мл 124 (65; 176) 119 (58; 192) 0,99 

ІМТ, кг/м2 31 (27; 35) 30 (28; 35) 0,90 

Тривалість аритмічного 

анамнезу, роки 
4 (2; 6) 4 (2; 8)  0,79 

АГ І ступеня 15 (20,8 %) 25 (33,8 %) 0,08 

АГ ІІ ступеня 23 (31,9 %) 21 (28,4 %) 0,64 

АГ ІІІ ступеня 34 (47,3 %) 28 (37,8 %) 0,25 

І ФК за NYHA 4 (5,6 %) 5 (6,8 %) 0,76 

ІІ ФК за NYHA 68 (94,4 %) 69 (93,2 %) 0,89 

Випадки ЦД ІІ, абс. к-ть 

(%) 
11 (15,3 %) 6 (8,1 %) 0,17 
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Продовження табл. 5.8 
1 2 3 4 

Анамнез АГ, роки 10 (5; 16) 10 (6; 15) 0,59 

іММЛШ, г/м2 122 (117; 142) 127 (115; 147) 0,70 

ФВ, % 65 (62; 67) 64 (62; 68) 0,79 

ЛП, мм 41 (38; 44) 42 (40; 45) 0,09 

іОЛП, мл/м2 35 (29; 44) 39 (32; 45) 0,25 

САТвих, мм рт. ст 178 (160; 192) 172 (158; 191) 0,35 

Динаміка САТ 3 місяць, 

мм рт. ст. 
-50 (35; 65) -44 (29: 61) 0,28 

Динаміка САТ 6 місяць, 

мм рт. ст. 
-47 (30; 63) -46 (26; 66) 0,89 

ДАТвих, мм рт. ст 108 (100; 117) 106 (95; 118) 0,19 

Динаміка ДАТ 3 місяць, 

мм рт. ст. 
-26 (15; 35) -21 (13; 32) 0,17 

Динаміка ДАТ 6 місяць, 

мм рт. ст. 
-28 (17; 36) -22 (13; 34) 0,15 

Примітки: 

1. ІМТ – індекс маси тіла; АГ - артеріальна гіпертензія; ЦД – 

цукровий діабет; іММЛШ – індекс маси міокарда лівого шлуночка; ФВ – 

глобальна фракція викиду; ЛП – передньо-задній розмір лівого передсердя; 

іОЛП – індекс об'єму лівого передсердя, розрахований за формулою: об'єм 

лівого передсердя / площа поверхні тіла; САТ вих і ДАТ вих – вихідний рівень 

систолічного і діастолічного артеріального тиску відповідно; 

2. Достовірність різниці абсолютних величин розрахована за Mann-

Whitney U test. 

 

 

Отже, отримані дані дозволяли виключити вплив проаналізованих 

клініко-інструментальних показників на клінічну ефективність еплеренону в 

обстеженої категорії хворих. 

Безперечний практичний інтерес для нас представляли результати 

аналізу антиаритмічної ефективності в групах з та без еплеренону (табл. 5.9). 

Так, отримані дані свідчили, що додаткове застосування еплеренону 
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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) в 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 антиаритмічної терапії) 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. 

 

Таблиця 5.9 – Аналіз антиаритмічної ефективності в групах з/без еплеренону 

 

Антигіпертензивна і 

антиаритмічна терапія 

Еплеренон 

(n=72) 

Без еплеренону 

(n=74) 

Р 

Повний антиаритмічний 

ефект  

30 (41,7 %) 21 (28,4 %) 0,09 

Частковий антиаритмічний 

ефект  

40 (55,6 %) 43 (58,1 %) 0,76 

Тривалість міжнападного 

періоду (дні) 

14 (7; 30) 

81 (30; 110)*** 

+ в 4,8 рази 

19 (11; 34) 

78 (52; 100)*** 

+ в 3,2 рази 

0,04 

Тривалість нападів (год) 24 (10; 52) 

6 (5; 18)*** 

- в 3,1 рази 

30 (12; 59) 

7 (4; 12)*** 

- в 3,3 рази 

0,79 

Примітки:  

1. Міжгрупова достовірність різниці % розрахована за критерієм χ2, 

динаміки показників - за Mann-Whitney U test;  

2. Достовірність різниці показників через 6 місяців у порівнянні з 

вихідною величиною позначена знаком '''***'' - <0,001 і розрахована за 

Wilcoxon matched pairs test. 
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Аналіз плазмового рівня альдостерону в групах з та без еплеренону 

(табл. 5.10) 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 в порівнянні 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. 

 

Таблиця 5.10 – Рівень альдостерону при застосуванні еплеренону у разі повної 

антиаритмічної ефективності 

 

Призначення еплеренону Еплеренон 

(n=30) 

Без еплеренону 

(n=21) 

Р 

Плазмовий рівень 

альдостерону, пг/мл 

149 (83; 211) 107 (48; 176) 0,02 

Примітки: 

1. Достовірність різниці результатів розрахована за Mann-Whitney U test. 

 

Цікавим, на наш погляд, виявився аналіз ефективності різних варіантів 

ААТ в залежності від застосування еплеренону (табл. 5.11). Звертає увагу, що 

всі проаналізовані групи були зіставлені за вихідним плазмовим рівнем 

альдостерону (р > 0,20).  

Результати проведеного аналізу свідчили, що в пацієнтів з невагусними 

варіантами ФП застосування еплеренону асоціювалось з більш високою 

антиаритмічною ефективністю етацизину (61,1 проти 38,9 %, р=0,18) і 

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).  
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Таблиця 5.11 – Ефективність різних варіантів антиаритмічної терапії в 

залежності від застосування еплеренону 

 

Варіанти антиаритмічної 

терапії 

Еплеренон 

(n=72) 

Без еплеренону 

(n=74) 

Р 

Пропафенон при невагусних 

варіантах (n=72) 

30 (41,7 %) 42 (58,3 %) 0,04 

Рівень альдостерону, пг/мл 132 (92; 171) 148 (71; 207) 0,23 

Етацизин при невагусних 

варіантах (n=18) 

11 (61,1 %) 7 (38,9 %) 0,18 

Рівень альдостерону, пг/мл 176 (115; 251) 174 (133; 234) 0,90 

Етацизин+бісопролол при 

невагусних варіантах (n=16) 

11 (68,8 %) 5 (31,3 %) 0,03 

Рівень альдостерону, пг/мл 190 (135; 225) 192 (72; 351) 0,88 

Етацизин при вагусному 

варіанті (n=28) 

13 (46,4 %) 15 (53,6 %) 0,59 

Рівень альдостерону, пг/мл 55 (25; 71) 52 (19; 73) 0,84 

Примітки: 

1. Достовірність різниці результатів розрахована за Mann-Whitney U test 

і для % - за критерієм χ2. 

 

Для пояснення отриманих даних слід враховувати той факт, що при 

невагусній формі ФП етацизин використовували на 2 етапі, лише у разі 

попередньої неефективності пропафенону. Якщо проаналізувати рівень 

альдостерону на 1 і 2 етапах (табл. 5.11), то звертає увагу його поступове 

підвищення, яке набуває максимальних значень на 3 етапі лікування (при 

застосуванні комбінації етацизин + бісопролол). Отже, враховуючи доведену 

асоціацію повного антиаритмічного ефекту при застосуванні еплеренону з 

величиною плазмового рівня альдостерону (табл. 5.11), певним чином, 

можливо пояснити отримані в табл. 5.14 дані. Можливо тут слід визнати і той 
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факт, що підвищення антиаритмічної ефективності еплеренону буде 

спостерігатись не лише при високому рівні альдостерону, а і при більш 

тривалому використанні препарату (тим більше, що була застосована не 

висока доза – 25 мг/добу). Таким чином, був підтверджений факт того, що 

підвищення ефективності ААТ при додатковому застосуванні еплеренону слід 

очікувати в випадках зростання плазмового рівня гормону і більш тривалій 

терапії препаратом. 

Нами проведений аналіз розподілу % повного антиаритмічного ефекту в 

групі з та без еплеренону в пацієнтів з різними вегетативними варіантами ФП 

(рис. 5.4).  

 

  

 

Рисунок 5.4 – Розподіл повного антиаритмічного ефекту в групі з та без 

еплеренону в пацієнтів з різними вегетативними варіантами ФП (у %). 
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Так, в 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 показали асоціацію з 

повним антиаритмічним ефектом при застосуванні еплеренону (табл. 5.12). У 

аналіз свідомо не включали різні варіанти ААТ. 

 

Таблиця 5.12 – Чинники, асоційовані з повним антиаритмічним ефектом при 

застосуванні 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/добу 

R=0,69, 

р<0,0001 
- 

3,7 

[2,8-5,1] 

Зниження САТ на 4 тижні 

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; ЧСС ден – середньо-

денна ЧСС, розрахована за даними добового моніторування ЕКГ; САТ – 

систолічний артеріальний тиск, ВШП – відношення шансів подій, ДІ – 

довірчий інтервал. 
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Було отримано, що в якості чинників, які підвищували антиаритмічну 

ефективність еплеренону виступили: середньо-денна ЧСС, 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 САТ на 4 тижні лікування за даними офісного 

вимірювання АТ в мм рт. ст. (R = 0,32; р = 0,01) і плазмовий рівень 

альдостерону 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 плазмовим 

рівнем альдостерону. Таким чином, у пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП 

ймовірність повного антиаритмічного ефекту при додатковому застосуванні 

еплеренону зростає в 3,7 раза у разі паралельного використання лозартану в 

дозі 100 мг/добу і в 2,8 рази – у разі вихідного плазмового рівня альдостерону 

>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 на 

4 тижні лікування >32 мм рт. ст.) і в 2,0 рази – при наявності ознак не тяжкого 

перевантаження ЛП (величина співвідношення ЛП/ПП за даними ЕхоКГ 

<1,45). 

Резюме. У пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП додаткове 

застосування еплеренону 25 мг/добу (до базової антигіпертензивної і 

антиаритмічної терапії) супроводжується позитивним антиаритмічним 

ефектом упродовж 6 місяців лікування, що характеризується тенденцією до 

збільшення частки пацієнтів з повним усуненням нападів аритмії, а у пацієнтів 

з частковим антиаритмічним ефектом – суттєвим зменшенням частоти її 

рецидивів. Доведена пряма асоціація антиаритмічної ефективності еплеренону 

з плазмовим рівнем альдостерону.  
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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 

аритмії. 

У пацієнтів з ГХ і невагусними варіантами ФП застосування еплеренону 

асоціюється з більш високою антиаритмічною ефективністю етацизину (61,1 

проти 38,9 %, р=0,18) і комбінації етацизин+бісопролол (68,8 проти 31,3 %, р 

= 0,03) і більш низькою – пропафенону (41,7 проти 58,3 %, р = 0,03).  

У якості найбільш значимих чинників, які підвищують ймовірність 

повної антиаритмічної ефективності еплеренону, можуть бути розглянуті 

паралельне застосування лозартану в дозі 100 мг/добу і плазмовий рівень 

альдостерону > 150 пг/мл та в якості менш значимих – вихідна середньо-денна 

ЧСС >78 і величина співвідношення ЛП/ПП <1,45, а також динаміка САТ на 4 

тижні лікування за даними офісного вимірювання АТ >32 мм рт. ст. 

 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 5, опубліковані в 

статтях [156, 157, 158], апробовані на наукових форумах [159, 160, 161, 162, 

163, 164], додатково відображені у патенті на корисну модель [165]. 

  



132 

РОЗДІЛ 6 

ВПЛИВ 6-МІСЯЧНОГО ЛІКУВАННЯ РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ 

АНТИАРИТМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДОБОВУ СТРУКТУРУ ЧАСТОТИ 

СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ, ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ 

 ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА  

В ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ  

ТА ЧАСТИМИ НАПАДАМИ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ 

 

6.1 Вплив 6-місячного лікування різними варіантами 

антиаритмічної терапії на добову структуру частоти серцевих скорочень 

і порушень серцевого ритму в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та 

частими нападами фібриляції передсердь 

 

При аналізі динаміки даних ХМ ЕКГ на фоні 6-місячного прийому різних 

варіантів ААТ (табл. Д.1, додаток Д) було встановлено статистично значиме 

зниження ЧССден у всіх групах, (р <0,001). Проте, динаміка зниження ЧССден 

була найбільш вираженою у групі пропафенону порівняно з групою етацизину 

при вагусному та невагусних варіантах ФП (-15,5 проти -5,1 та -6,0 %, р 

<0,0001 та р = 0,002, відповідно) та з групою етацизин + бісопролол (-15,5 

проти -12,8 %, р = 0,04). 

Також, спостерігалося статистично достовірне зниження ЧСС в нічний 

період у групі пропафенону (59 проти 53, р <0,001) та у групі етацизин + 

бісопролол (57 проти 55, р <0,05), проте, у групі етацизину при невагусних 

варіантах ФП спостерігалося підвищення ЧССніч (57 проти 59, р <0,05). Саме 

вплив на ЧСС відрізняє етацизин від інших ААП цього класу, так як він 

додатково володіє холінолітичною дією [41]. 

Крім того, динаміка зниження ЧССніч була найбільш вираженою у групі 

пропафенону порівняно з групою етацизину при вагусному та невагусних 

варіантах ФП (-11,6 проти -1,7 та +3,2 %, р <0,0001 та <0,0001 відповідно) та з 

групою етацизин + бісопролол (-11,6 проти -3,6 %, р <0,0001). А також, 
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динаміка зниження ЧССніч була більш переконливою у групі 

етацизин+бісопролол та етацизину при вагусному варіанті ФП порівняно з 

групою етацизину при невагусних варіантах ФП (-3,6 та -1,7 проти +3,2 %, р = 

0,002 та 0,004 відповідно). 

При аналізі ЧССдоб на фоні прийому всіх варіантів ААТ спостерігали 

достовірне зниження показника (р < 0,001). Але, у групі пропафенону динаміка 

зниження ЧССдоб була найбільш вираженою (р <0,0001). 

Також спостерігалося статистично значиме зниження ЦІ у групі 

пропафенону (1,46 проти 1,42, р <0,05), у групі етацизину при вагусному 

варіанті ФП (1,41 проти 1,34, р <0,001) та у групі етацизину при невагусних 

варіантах ФП (1,45 проти 1,35, р <0,001). Найбільш вираженою динаміка 

зниження ЦІ спостерігалася у групі етацизину при невагусних варіантах ФП, 

порівняно з групою етацизину при вагусному варіанті ФП (-7,4 проти -5,2 %, 

р = 0,004), з групою пропафенону (-7,4 проти -2,5 %, р = 0,04) та групою 

етацизин+бісопролол (-7,4 проти 0 %, р = 0,0004). Крім того, динаміка 

зниження ЦІ у групі етацизину при вагусному варіанті ФП була більш 

вираженою, ніж в групі пропафенону (-5,2 проти -2,5 %, р = 0,006) та в групі 

етацизин+бісопролол (-5,2 проти 0 %, р <0,0001). 

Згідно з отриманими нами даними, відсоток пацієнтів, в яких 

спостерігалося повне зникнення СЕ протягом доби був найвищим в групі 

етацизину при невагусних варіантах ФП порівняно з групою етацизину при 

вагусному варіанті ФП (61,1 проти 32,1 %, р = 0,05) та з групою пропафенону 

(61,1 проти 12,5 %, р <0,0001). Крім того, в групі етацизин + бісопролол повне 

зникнення СЕ спостерігалося у 43,8 % пацієнтів, а у групі етацизину при 

вагусному варіанті ФП – в 32,1 %, що було достовірно вищим, ніж в групі 

пропафенону (43,8 та 32,1 проти 12,5 %, р = 0,003 і 0,006).  

Слід сказати, що у тих пацієнтів, у яких реєструвалися СЕ за даними ХМ 

ЕКГ, їхня кількість на фоні прийому всіх варіантів антиаритмічного лікування 

достовірно знизилась. Так, у групі пропафенону (з 7712 до 101, р <0,001), у 

групі етацизину при вагусному варіанті ФП (з 4130 до 76, р <0,001), у групі 
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етацизину при невагусних варіантах ФП (з 12383 до 253, р <0,05) та у групі 

етацизин + бісопролол (з 6831 до 75, р <0,01). 

Досить цікавим виявився той факт, що відсоток пацієнтів з повним 

зникненням парних і групових СЕ в групі етацизин + бісопролол та в групі 

пропафенону був значно вищим, ніж у групі етацизину при невагусних 

варіантах ФП (84,6 та 72,9 проти 42,9 %, р = 0,03 та 0,04 відповідно). 

Слід сказати, що у тих пацієнтів, у яких реєструвались парні та групові 

СЕ за даними ХМ ЕКГ, їхня кількість упродовж доби на фоні прийому всіх 

варіантів ААТ достовірно знизилась, а динаміка зниження не відрізнялася між 

групами. Так, у групі пропафенону (з 766 до 5, р <0,001), у групі етацизину при 

вагусному варіанті ФП (з 225 до 6, р <0,05), у групі етацизину при невагусних 

варіантах ФП (з 704 до12, р <0,05) та у групі етацизин + бісопролол (з 798 до 

7, р <0,05).  

За результатами нашого дослідження, відсоток пацієнтів, у яких 

спостерігалось повне зникнення безсимптомних епізодів СВТ/ТП за даними 

ХМ ЕКГ у групі пропафенону склав – 81,5 %, у групі етацизину при вагусному 

варіанті ФП – 42,9 %, у групі етацизину при невагусних варіантах ФП – 83,3 

% та у групі етацизин + бісопролол – 100 %. Слід сказати, що статистична 

різниця виявлена між групою пропафенону та групою етацизину при 

вагусному варіанті ФП (81,5 проти 42,9 %, р = 0,04). Проте, у тих пацієнтів, у 

яких продовжували реєструватися безсимптомні епізоди СВТ/ТП, кількість 

останніх упродовж доби на фоні прийому пропафенону (з 6 до 1, р <0,05) та 

етацизину при вагусному варіанті ФП (з 11 до 1, р <0,05) достовірно знизилася. 

Така ж тенденція спостерігалася і щодо сумарної тривалості епізодів СВТ/ТП 

упродовж доби в групі пропафенону (з 24 до 3 с, р <0,05) та етацизину при 

вагусному варіанті ФП (з 17 до 3 с, р <0,05). 

У ході дослідження встановлено, що відсоток пацієнтів, у яких 

реєстрували повне зникнення безсимптомних епізодів ФП у групі 

пропафенону склав – 82,9 %, у групі етацизину при вагусному варіанті ФП – 

80,0 %, у групі етацизину при невагусних варіантах ФП – 77,8 % та у групі 



135 

етацизин + бісопролол – 50,0 %. Натомість у пацієнтів, у яких продовжували 

реєструватися безсимптомні епізоди ФП за даними ХМ ЕКГ упродовж доби 

тільки в групі пропафенону виявлено статистично достовірне зменшення 

кількості (з 11 до 2, р <0,05) та сумарної тривалості цих епізодів упродовж 

доби (з 163 до 54 с, р <0,05).  

Досить цікавими на нашу думку є результати динаміки шлуночкового 

ектопізму на фоні прийому різних схем ААТ. Так, повне зникнення ШЕ в групі 

пропафенону склало 51,9 %, у групі етацизину при невагусних варіантах ФП – 

60,0 %, у групі етацизину при вагусному варіанті ФП – 33,3 % та в групі 

етацизин + бісопролол – 57,1 %. Слід сказати, що у тих пацієнтів, в яких за 

даними ХМ ЕКГ продовжували реєструвати ШЕ, їхня кількість упродовж доби 

статистично достовірно зменшилася у групі пропафенону (з 218 до 21, р 

<0,001), у групі етацизину при вагусному варіанті ФП (з 328 до 41, р <0,05) та 

у групі етацизину при невагусних варіантах ФП (з 168 до12, р <0,05). Кількість 

ШЕ у групі пропафенону знизилася в 9, у групі етацизину при вагусному 

варіанті ФП в 7, у групі етацизину при невагусних варіантах ФП в 13 та у групі 

етацизин + бісопролол у 9 разів. Крім того, у динаміці спостерігалось повне 

зникнення парних і групових ШЕ у всіх групах лікування (дані не відображені 

в таблиці). 

Дисперсія інтервалу PQ достовірно знизилася у групі етацизину при 

вагусному варіанті ФП (з 55 до 51 мс, р <0,001), у групі етацизину при 

невагусних варіантах ФП (з 60 до 49 мс, р <0,01) та у групі етацизин + 

бісопролол (з 40 до 35 мс, р <0,05). При цьому динаміка зменшення дисперсії 

інтервалу PQ була більш вираженою у групі етацизину у незалежності від 

варіанту ФП та у групі етацизин + бісопролол порівняно з пропафеноном (-7,8, 

-15,0, і -14,4 проти 0 %, р = 0,002, <0,0001 і <0,0001, відповідно). 

У нашому дослідженні спостерігалось статистично значиме зниження 

дисперсії інтервалу QT у всіх проаналізованих групах при відсутності 

достовірності в характері динаміки показника між групами. 
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Слід сказати, що співвідношення дисперсії PQ до QT збільшилося у 

групі пропафенону на 10,5 %, у групі етацизину при вагусному варіанті ФП на 

3,8 % та зменшилось у групі етацизину при невагусних варіантах ФП на 12,8 

% і в групі етацизин+бісопролол на 18,7 %. Нами виявлена статистична 

достовірність у характері динаміки показника в групі пропафенону порівняно 

з групами етацизину при невагусних варіантах ФП та етацизин + бісопролол 

(+10,5 проти -12,8 та -18,7 %, р = 0,005 та <0,0001 відповідно). Крім того 

знайдена достовірна різниця у динаміці показника між групою етацизину при 

вагусному варіанті ФП у порівнянні з групами етацизин при невагусних 

варіантах ФП та етацизин + бісопролол (+3,8 проти -12,8 та -18,7 %, р = 0,01 

та 0,007 відповідно). 

При аналізі динаміки даних ХМ ЕКГ на фоні 6-місячного прийому 

периндоприлу і лозартану (табл. Д.2, додаток Д) було встановлено 

статистично значиме (р <0,05) зниження величин середньо-денної (ЧССден), 

середньо-нічної (ЧССніч), середньо-добової ЧСС (ЧССдоб) і ЦІ в обох групах. 

Дані таблиці свідчать, що характер впливу на хронотропну функцію серця 

носив абсолютно однаковий характер на тлі вивчаємих блокаторів РААС. 

Згідно з отриманими нами даними відсоток пацієнтів, у яких 

спостерігалося повне зникнення СЕ упродовж доби в групі периндоприлу 

склав 35,4 % і в групі лозартану 30,9 %. Слід сказати, що у тих пацієнтів, у 

яких продовжували реєструвати СЕ за даними ХМ ЕКГ, їхня кількість на фоні 

прийому обох препаратів достовірно знизилася – у групі периндоприлу в 113 

разів (з 7726 до 93, р <0,001) і у групі лозартану в 82 рази (з 8559 до 75 епізодів 

на добу, р <0,001) відповідно. Частка пацієнтів з повним зникненням парних і 

групових СЕ у групі периндоприлу склала 73,1 %, а в групі лозартану 62,5 %. 

Крім того, реєстрували суттєве зменшення парних та групових СЕ –на тлі 

прийому периндоприлу – в 167 разів (з 844 до 5, р <0,001) і лозартану – в 94 

рази (з 662 до 7 епізодів за добу, р <0,001).  

За результатами нашого дослідження, відсоток пацієнтів, у яких 

спостерігалося повне зникнення епізодів СВТ/ТП у групі периндоприлу склав 
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– 76,2 %, у групі лозартану – 75,9 %. У тих пацієнтів, у яких продовжували 

реєструватися безсимптомні епізоди СВТ/ТП за даними ХМ ЕКГ, їхня 

кількість упродовж доби зменшилась на фоні прийому периндоприлу в 4 (з 5 

до 1, р <0,05) та лозартану в 10 разів (з 11 до 1 епізоду, р <0,05). При цьому 

сумарна тривалість епізодів СВТ/ТП упродовж доби достовірно знизилася у 

групі периндоприлу в 4 (з 32 до 6 с, р <0,05) і лозартану – в 6 разів (з 14 до 2 с, 

р <0,05). 

Також встановлено, що відсоток пацієнтів, у яких спостерігалося повне 

зникнення безсимптомних епізодів ФП у групі периндоприлу склав – 80,0 %, 

а у групі лозартану – 78,9 %. У тих пацієнтів, у яких продовжували 

реєструватися ці епізоди за даними ХМ ЕКГ, їхня кількість достовірно 

зменшилась на фоні прийому периндоприлу з 16 до 7 (р<0,05) та лозартану – з 

9 до 2 на добу (р <0,05). Зменшення кількості епізодів ФП у групі лозартану 

було більш виражене, ніж у групі периндоприлу (3,5 рази проти 1,3 рази, р = 

0,02). Крім того, сумарна тривалість епізодів ФП упродовж доби достовірно 

знизилася як у групі периндоприлу – в 7 разів (з 550 до 72 с, р <0,05), так і 

лозартану – в 4 рази (з 333 до 62 с, р <0,05). 

Згідно з отриманими даними, відсоток пацієнтів, в яких спостерігалося 

повне зникнення ШЕ протягом доби в групі периндоприлу склав 47,8 %, а в 

групі лозартану 52,9 %. Слід сказати, що в тих пацієнтів, у яких реєструвалися 

ШЕ за даними ХМ ЕКГ, їх кількість на фоні прийому обох препаратів 

достовірно знизилася – у групі периндоприлу в 9 (з 159 до16, р <0,01) та у групі 

лозартану в 11 разів (з 185 до 16 на добу, р <0,01).  

Крім того, в обох групах лікування визначали достовірне зменшення 

величини дисперсії інтервалу PQ, інтервалу QT і співвідношення дисперсії PQ 

до QT, що свідчило про однаковий вплив обох молекул блокаторів РААС на 

електрофізіологічні властивості міокарда. 

Певний інтерес для нас представила оцінка довгострокової 

антиаритмічної ефективності в залежності від застосування еплеренону на 

фоні аналізу динаміки даних ХМ ЕКГ (табл. Д.3, додаток Д). Результати 



138 

аналізу свідчили, що в обох групах упродовж 6 місяців спостерігали 

достовірне зменшення величини ЧССден, ЧСС ніч, ЧССдоб і ЦІ.  

Крім того, впродовж 6 місяців лікування в обох групах було виявлено 

суттєве зменшення добової кількості зареєстрованих СЕ – у групі еплеренону 

в 95 разів (11369 проти 119, р <0,001) та в групі без еплеренону в 73 рази (5599 

проти 76, р < 0,001), а також зменшення добової кількості парних і групових 

СЕ – у групі еплеренону в 73 рази (704 проти 6, р <0,001) та в групі без 

еплеренону – в 82 рази (662 проти 8, р <0,001).  

Реєструвалося достовірне зменшення добової кількості епізодів СВТ/ТП 

– у групі еплеренону в 10 разів (11 проти 1, р <0,05) та в групі без еплеренону 

– в 2 рази (20 проти 3, р <0,01), а також відмічалося зменшення їх сумарної 

тривалості – в групі еплеренону в 6 разів (14 проти 2, р <0,01) та в групі без 

еплеренону в 6 разів (20 проти 3, р <0,01). 

Результати даних ХМ ЕКГ свідчили, що в обох групах відмічали 

зменшення сумарної тривалості епізодів ФП –у групі еплеренону в 5 разів (450 

проти 72, р <0,01) та без еплеренону – в 5 разів (383 проти 62, р <0,05); добової 

кількості ШЕ – в 8 разів у групі еплеренону (100 проти 11, р <0,01) та у групі 

без еплеренону в 6 разів (193 проти 28, р <0,001); зменшення величини 

дисперсії PQ (на 11,1 і 19,0 % відповідно, р <0,001), дисперсії QT (на 12,5 і  

5,9 % відповідно, р <0,001) і співвідношення дисперсії PQ до QT (лише в групі 

без еплеренону – на 12,0 %, р <0,01). 

При цьому, як засвідчив проведений аналіз, застосування еплеренону 

супроводжувалось достовірним зростанням випадків з повним зникненням 

реєструємих упродовж доби 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 ФП (87,9 проти 68,6 %, р = 0,05) та більш переконливим 

зменшенням добової кількості зареєстрованих епізодів ФП за добу в 5 разів 

(11 проти 2, р <0,01). А також, на фоні прийому еплеренону відмічали більш 

переконливе зменшення добової кількості СЕ (в 95 проти 73 разів, р = 0,007) і 
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епізодів СВТ/ТП (в 10 проти 2 разів, р = 0,04). Крім того, на тлі 6 місячної 

терапії з застосуванням еплеренону спостерігалось більш суттєве зменшення 

величини дисперсії QT (на 12,5 проти 5,9 %, р = 0,04). Цей факт пояснював 

характер динаміки співвідношення дисперсії PQ до QT, яке в цій групі 

збільшувалось проти зменшення в групі без еплеренону (+4,0 проти -12,0 %, р 

= 0,03).  

Резюме 

1. Застосування ААП 1С класу (пропафенон в дозі 300-900 мг/добу 

та етацизину в дозі 100-200 мг/добу) впродовж 6 місяців лікування у хворих 

на ГХ з частими нападами ФП асоціюється з суттєвим зменшенням кількості 

СЕ та ШЕ, кількості та сумарної тривалості безсимптомних епізодів СВТ/ТП 

та ФП та позитивним впливом на електрофізіологічні властивості міокарду – 

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 % 

– повне зникнення ШЕ, повне зникнення коротких безсимптомних епізодів 

СВТ/ТП та ФП у 81,5 - 83,3 % та 82,9 - 77,8 % хворих відповідно.  

2. Результати ХМ ЕКГ показали певні відмінності в ефектах 

пропафенону та етацизину у хворих з різними формами ФП. Останнє 

характеризувалося більш потужним хронотропним ефектом пропафенону 

(динаміка зниження ЧССден, ЧССніч, ЧССдоб), більш вираженим 

стабілізаційним впливом на міокард передсердь, що характеризувалося більш 

суттєвим збільшенням співвідношення дисперсії PQ/QT, більшою частотою 

реєстрації повного зникнення парних і групових СЕ. 

3. Доведено, що особливості динаміки показників ХМ ЕКГ на тлі 

використання етацизину мають залежність від форми ФП. У пацієнтів з 

вагусним варіантом ФП етацизин, навідміну від пропафенону призводив до 

більш вираженої динаміки зменшення дисперсії інтервалу PQ. При цьому, 

етацизин у пацієнтів з вагусним варіантом ФП достовірно зменшував 

співвідношення дисперсії PQ/QT порівняно з групою етацизину при 

невагусних варіантах ФП та групою комбінації етацизин + бісопролол.  
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4. У свою чергу, у пацієнтів з невагусними варіантами ФП 

призначення етацизину супроводжувалося достовірним зменшенням ЧССден, 

ЧССдоб, ЦІ, загальної кількості, парних і групових СЕ та ШЕ, дисперсії 

інтервалу PQ та QT, а також зростання частки пацієнтів з повним зникненням 

СЕ та підвищення ЧССніч. При цьому, динаміка зниження ЦІ була більш 

вираженою порівняно зі всіма іншими варіантами ААТ, а динаміка дисперсії 

інтервалу PQ була достовірно більшою порівняно з пропафеноном.  

5. Застосування комбінації етацизин + бісопролол у хворих з 

невагусними варіантами ФП супроводжується більш вираженою динамікою 

зниження ЧССніч порівняно з етацизином, більш вираженою динамікою 

зниження дисперсії інтервалу PQ та більшим відсотком пацієнтів з повним 

зникнення СЕ порівняно з пропафеноном.  

6. У дослідженні показано відсутність достовірної різниці в 

більшості показників ХМ ЕКГ на фоні 6-місячного прийому блокаторів РААС 

(периндоприлу та лозартану). Проте встановлено, що кількість та тривалість 

коротких безсимптомних епізодів ФП достовірно зменшилася як на фоні 

прийому периндоприлу, так і лозартану, а динаміка зменшення кількісті 

епізодів ФП на фоні прийому лозартану була більш вираженою порівняно з 

периндоприлом.  

7. Проведений аналіз засвідчив, що застосування еплеренону 

асоціюється з достовірним зростанням випадків з повним зникненням 

реєструємих упродовж доби СЕ, в тому числі парних/групових. Крім того, 

застосування еплеренону супроводжувалось достовірним зростанням випадків 

з повним зникненням ФП. При цьому, на фоні прийому еплеренону відмічали 

більш переконливе зменшення добової кількості СЕ і епізодів СВТ/ТП, 

величини дисперсії QT (р = 0,04) та збільшення співвідношення дисперсії PQ 

до QT.  
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6.2 Вплив 6-місячного лікування різними варіантами антиаритмічної 

терапії на структурно-функціональний стан міокарду лівого шлуночка в 

пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими нападами фібриляції 

передсердь  

 

У наведеному фрагменті дослідження аналіз проводили в наступних 

групах – пропафенону (n = 72), етацизину (n = 46), етацизин + бісопролол (n = 

16). Клінічна характеристика груп наведена в таблиці Д.4 (додаток Д). Як 

видно з таблиці, всі групи були зіставлені за наведеними клінічними 

характеристиками та характером антигіпертензивної терапії. 

Аналіз динаміки ЕхоКГ-показників на тлі 6-місячного лікування (табл. 

Д.5, додаток Д) засвідчив, що КДР достовірно (р <0,05) зменшився у всіх 

групах лікування на 2, 4 і 4 %  відповідно. Натомість, статистично значиме 

зниження КСР спостерігалося у групі етацизину на 2,9% (34 проти 33 мм, р 

<0,01) і комбінації етацизин + бісопролол на 6,1% (35 проти 33 мм, р <0,05). 

Крім того, динаміка зниження показника була більш вираженою в групі 

комбінації етацизин + бісопролол порівняно з групою пропафенону (-6,1% 

проти 0%, р = 0,02). 

Вихідні показники скоротливої функції ЛШ відображені величиною 

ФВглоб у всіх групах були > 50%, що свідчило про збереження систолічного 

резерву в обстеженої категорії пацієнтів. Останнє підтверджує той факт, що в 

пацієнтів з ГХ скоротливість ЛШ тривало компенсує прогресуючу 

гіпертрофію ЛШ внаслідок перевантаження тиском. Так, після 6-місячного 

лікування спостерігалось підвищення ФВглоб у групі етацизину на 4,4% (65 

проти 68 %, р <0,001) і комбінації етацизин + бісопролол на 9,5 % (63 проти 69 

%, р <0,001). Крім того, динаміка підвищення ФВглоб у групі етацизин + 

бісопролол була більш суттєвою порівняно з групою пропафенону (+9,5 проти 

+1,5 %, р = 0,04). 

На фоні різних варіантів антиаритмічного лікування розмір ЛП 

статистично достовірно зменшився у всіх групах. Так, в групі пропафенону – 
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на 2,4% (42 проти 41 мм, р <0,05), у групі етацизину – на 7,1% (42 проти 39 

мм, р <0,001) та у групі комбінації етацизин + бісопролол на 4,9% (43 проти 41 

мм, р <0,05). Аналогічна динаміка була визначена і по відношенню до 

величини об’єму ЛП. Остання в групі пропафенону зменшилась на 6,8 % (79 

проти 74 мл, р <0,001), етацизину – на 8,6 % (70 проти 64 мл, р <0,001) і 

комбінації етацизин + бісопролол – на 9,1 % (72 проти 66 мл, р <0,001) 

відповідно. Статистично значимої різниці в динаміці показника між різними 

групами виявлено не було (p >0,05). 

Величина іММЛШ в динаміці достовірно зменшилась у всіх групах: на 

фоні прийому пропафенону – на 5,6 % (126 проти 119 г/м2, р <0,001), етацизину 

– на 6,5 % (124 проти 116 г/м2, р <0,001) та комбінації етацизин + бісопролол 

– на 8,0 % (121 проти 112 г/м2, р <0,01). Проте, динаміка зменшення показника 

суттєво не відрізнялася на фоні прийому різних варіантів ААТ. Схожа 

закономірність прослідковувалася і в правих камерах серця. Розмір ПШ 

зменшився у групі пропафенону на 11,1 % (30 проти 27 мм, р <0,001), 

етацизину – на 3,7 % (27 проти 26 мм, р <0,001) та комбінації етацизин + 

бісопролол – на 11,5 % (29 проти 26 мм, р <0,001). 

При оцінці параметрів діастолічного трансмітрального кровотоку 

встановлено, що в групі пропафенону величина співвідношення Ve/Vа 

упродовж 6 місяців збільшилась на 76,5 % (0,85 проти 1,50, р <0,001), 

етацизину – на 81,3 % (0,80 проти 1,45, р <0,001) та комбінації етацизин + 

бісопролол – на 42,9 % (1,05 проти 1,50, р <0,001). Найбільш вираженою 

динаміка показника була визначена в групах пропафенону й етацизину 

порівняно з групою етацизин + бісопролол (+76,5 та +81,3 проти +42,9 %, р = 

0,03 і 0,02, відповідно). 

Згідно даних нашого дослідження, за 6-місячний термін лікування 

показник Е/e' середнє в групі пропафенону зменшився на 17,5 % (6,7 проти 5,7, 

р <0,001), етацизину – на 17,4 % (6,9 проти 5,7, р <0,001) і комбінації етацизин 

+ бісопролол – на 14,9 % (7,7 проти 6,7, р <0,01). Проте, динаміка зменшення 

показника не носила статистичної різниці між групами. 
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Аналіз динаміки показників ЕхоКГ у залежності від застосування 

периндоприлу та лозартану (табл. Д.6, додаток Д) засвідчив, що на фоні 6-

місячного прийому периндоприлу (n = 65) КДР зменшився на 4,0 % (52 проти 

50 мм, р <0,001), а на фоні прийому лозартану (n = 81) – на 6,0 % (53 проти 50 

мм, р <0,001).  

На фоні прийому обох препаратів спостерігалося підвищення ФВглоб. 

Так у групі периндоприлу її величина збільшилась на 4,4 % (65 проти 68 %, р 

<0,001), а у групі лозартану – на 5,8 % (65 проти 69 %, р <0,001). Достовірне 

зменшення розміру ЛП спостерігалось лише на фоні прийому лозартану на  

5,0 % (65 проти 69, р <0,001). Проте, зменшення величини ОЛП було 

визначено як у групі периндоприлу на 8,2 % (79 проти 73 мм, р <0,001), так і в 

групі лозартану – на 7,5 % (72 проти 67 мм, р <0,001). Останнє демонструє 

різну інформативність ЛП і ОЛП в оцінці функціонального стану лівого 

передсердя. 

Слід сказати, що іММЛШ зменшився в обох групах. Так, в групі 

периндоприлу на 9,6 % (125 проти 114, р <0,001) та в групі лозартану на 8,0 % 

(122 проти 113, р <0,001).  

Розмір ПШ достовірно зменшився як у групі периндоприлу – на 3,7 % 

(28 проти 27 мм, р <0,05), так і в групі лозартану – на 8,0 %. (28 проти 26 мм, 

р <0,001). 

Слід сказати, що співвідношення Ve/Va зросло в обох групах. Так, на 

фоні прийому периндоприлу – на 62,5 % (0,80 проти 1,30, р <0,001), лозартану 

– на 66,7 % (0,90 проти 1,50, р <0,001).  

Показник Е/e'серед достовірно зменшився як на фоні прийому 

периндоприлу – на 16,9% (6,9 проти 5,9, р <0,001), так і лозартану – на 19,3 % 

(6,8 проти 5,7, р <0,001). 

Аналіз динаміки показників ЕхоКГ у залежності від застосування 

еплеренону (табл. Д.7, додаток Д) засвідчив, що на фоні 6-місячного прийому 

препарату КДР зменшився на 4,0 % (52 проти 50 мм, р <0,001) та КСР – на  

6,1 % (35 проти 33 мм, р <0,01). Слід сказати, що динаміка зменшення КСР у 
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групі еплеренону мала статистичну різницю порівняно з групою без 

еплеренону (6,1 проти 0 %, р = 0,04). 

ФВглоб за 6-ть місяців прийому еплеренону достовірно виросла на 9,2 

% (65 проти 71 %, р <0,001), що було достовірно більше порівняно з групою 

без еплеренону (+9,2 проти +1,6 %, р = 0,02). 

Досить важливим, на нашу думку, було достовірне зменшення розміру 

ЛП на фоні прийому еплеренону – на 7,9 % (41 проти 38, р <0,001). Крім того, 

мала тенденцію до достовірності динаміка зменшення розміру ЛП у групі 

еплеренону, порівняно з групою без еплеренону (-7,9 проти -2,4 %, р = 0,07). 

Зменшення ОЛП спостерігалося як у групі еплеренону – на 11,1% (70 

проти 63 мм, р <0,001), так і в групі без еплеренону – на 4,0 % (78 проти 75 мм, 

р <0,01). Проте, динаміка зменшення ОЛП була більш вираженою на фоні 

прийому АМКР (-11,1 проти -4,0 %, р = 0,04). 

Слід сказати, що іММЛШ зменшився в обох групах. Так, в групі 

еплеренону – на 11,6 % (125 проти 112, р <0,001) та в групі без еплеренону – 

на 6,0 % (123 проти 116, р <0,001). 

Розмір ПШ достовірно зменшився як в групі еплеренону – на 12,0 % (28 

проти 25 мм, р <0,001), так і в групі без еплеренону – на 7,7 % (28 проти 26 мм, 

р <0,001). 

Слід сказати, що співвідношення Ve/Va зросло в обох групах. Так, на 

фоні прийому еплеренону – на 66,7 % (0,90 проти 1,50, р <0,001), а в групі без 

еплеренону – на 62,5 % (0,80 проти 1,30, р <0,001). 

Показник Е/e'серед достовірно зменшився як на фоні прийому 

еплеренону – на 25,0 % (7,0 проти 5,6, р <0,001), так і без еплеренону – на  

16,9 % (6,9 проти 5,9, р <0,001).  

Резюме. 

Застосування препаратів 1С класу (пропафенону й етацизину) в 

пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП впродовж 6 місяців асоціюється з 

відсутністю негативного впливу на структурно-функціональний стан міокарда 

ЛШ. Натомість виявлені нами позитивні гемодинамічні ефекти на тлі 
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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 периндоприлу і лозартану. На тлі 6-місячної терапії обома препаратами 

зареєстровано достовірне зменшення величини КДР, розміру і об’єму ЛП, 

іММЛШ, розміру ПШ, співвідношення Е/e' та збільшення ФВглоб і 

співвідношення Ve/Va. 

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 зменшенню КДР і КСР ЛШ, розміру ЛП, збільшенню ФВ 

порівняно з групою без еплеренону. 

 

Результати власних досліджень, викладених у розділі 6, опубліковані в 

статтях [166, 167], апробовані на наукових форумах [168]. 
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АНАЛІЗ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

ФП є одним з найбільш поширених порушень серцевого ритму, яке 

реєструється в 1-2 % осіб дорослої популяції [10,12]. Так, згідно дослідження 

Global Burden of Disease Study, в 2010 році в світі налічувалося 33,5 млн хворих 

з ФП [13]. В Україні згідно офіційної статистики ФП віднесена до підрозділу 

«Ураження населення пароксизмальною тахікардією та миготливою 

аритмією», що не дозволяє провести аналіз розповсюдженості їх окремих 

форм. Поширеність пароксизмальної тахікардії та миготливої аритмії в цілому 

по Україні на 2014 рік становила – 220,7 на 100 тис., в той час як на 2016 – вже 

234,4 на 100 тис. населення. Схожа тенденція спостерігається і по регіонах 

країни. Так, наприклад, у Вінницькій області – в 2014 році склала 189,3 на 100 

тис. і в 2016 – 254,6 на 100 тис. населення [169]. Крім того, на 2030 рік, за 

думкою експертів, кількість хворих на ФП в європейській популяції складе 14-

17 млн осіб, а кількість нових випадків аритмії – 120-215 тис. на рік [4].  

За даними популяційного дослідження, проведеного в ННЦ «Інститут 

кардіології імені академіка М. Д. Стражеско», встановлено, що при 

однократній реєстрації ЕКГ, ФП/ТП в два рази частіше реєструється в міській 

популяції, ніж в сільській (1,2 і 0,6 % відповідно, р<0,05) [170]. Результати 

аналізу двох досліджень, проведених з інтервалом 25 років, свідчать про 

шестиразове збільшення поширеності ФП/ТП серед міського населення 

України (від 0,2 до 1,2 %) і троєкратне — в сільській популяції (від 0,2 до 0,6 

%) [171]. 

Як відомо, ФП пов'язана з багатьма серцево-судинними 

захворюваннями, найбільш частим із яких є ГХ, ІХС і вади серця [107,172]. В 

свою чергу, ГХ є найбільш поширеним супутнім захворюванням у пацієнтів з 

ФП як у Європі, так і в США [107], що і показано в багатьох крупних 

дослідженнях: Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation (62-66 % в залежності від 

форми ФП) [173], REALISE-AF (72,2 %) [174], RecordAF (68 %) [175]. ГХ є не 

тільки захворюванням, яке сприяє появі ФП, але і фактором ризику 
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виникнення ускладнень аритмії, таких як інсульт та системні тромбоемболії 

[12]. 

З іншого боку визнана певна патофізіологічна роль деяких 

нейрогуморальних чинників, у розвитку цієї аритмії. Cеред останніх великий 

інтерес викликає альдостерон. Так, ряд досліджень доводить збільшення 

поширеності ФП у пацієнтів із первинним гіперальдостеронізмом. Саме в цієї 

категорії хворих визначалось підвищення ризику розвитку ФП у 12 разів 

порівняно з загальною популяцією [61]. Відомо, що альдостерон сприяє 

розвитку інтерстиціального фіброзу, системного запалення, оксидативного 

стресу, а також бере участь у розвитку гіпертрофії міокарда, ремоделюванні 

шлуночків і передсердь, впливає на вегетативну регуляцію [23, 69, 70, 71, 72, 

79]. Всі ці процеси можуть лежати в основі виникнення порушень серцевого 

ритму, в тому числі і ФП. 

Сучасні принципи антиаритмічної терапії ґрунтуються, насамперед, на 

зменшенні електричної нестабільності міокарда передсердь, в той час як вплив 

на етіологічний чинник і обумовлений їм анатомічний субстрат аритмії є 

одним з найбільш перспективних заходів її профілактики [122]. У цьому 

відношенні велика увага приділяється «upstream»-терапії, спрямованій на 

запобігання або гальмування темпів ремоделювання міокарда передсердь, що 

зможе затримати розвиток (первинна профілактика), знизити частоту 

рецидивів ФП або її трансформацію в постійну форму (вторинна 

профілактика) [176]. 

У рамках клінічного дослідження, що проводилось на базі КНП 

«Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології» впродовж 2015-2017 років, було обстежено 146 

пацієнтів із ГХ ІІ стадії з частими нападами ФП (1 напад в 3 місяці і частіше), 

віком від 37 до 86 (в середньому 61,2±0,7) років, 68 (46,6 %) чоловіків і 78 (53,4 

%) жінок, які склали основний клінічний масив дослідження. В якості групи 

порівняння залучили 26 пацієнтів із ГХ ІІ стадії без ФП, котру виключали за 

даними анамнезу і ХМ ЕКГ, віком від 39 до 74 (в середньому 59,3±2,2) років. 
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У якості контрольної групи були обстежені відносно здорові особи (n = 20) 

віком від 32 до 51 (в середньому – 41,6±1,7) років.  

У 56 (38,4 %) хворих основної групи перебіг аритмії носив характер 

пароксизмальної і в 90 (61,6 %) – персистуючої форми відповідно (р <0,0001). 

Розподіл пацієнтів за вегетативними варіантами ФП за P. Coumel (1992) [32] 

свідчив, що у 31 (21,2 %) пацієнта визначали вагусний, у 70 (47,9 %) – 

адреналовий і у 45 (30,9 %) – змішаний варіанти аритмії. Всі хворі мали 

симптомний перебіг аритмії, який відповідав ІІ чи ІІІ класу за ЕНRA.  

Всім хворим на початку дослідження були проведені ХМ ЕКГ та ЕхоКГ 

з метою вивчення особливостей електричного і структурного ремоделювання 

серця, а також визначений плазмовий рівень альдостерону. Проведений аналіз 

даних ХМ ЕКГ у хворих з ГХ і частими нападами ФП, порівняно з пацієнтами 

з ГХ без аритмії, свідчив про наявні ознаки електричної нестабільності 

міокарда передсердь, притаманні хворим з частими нападами ФП. У якості 

останніх були виявлені: часті, парні і групові СЕ; короткі безсимптомні 

епізоди СВТ та ФП, збільшення величини співвідношення дисперсії PQ до QT. 

Результати дослідження свідчили, що часті пароксизми ФП у хворих з ГХ 

асоціювались з достовірно більшою величиною дисперсії інтервалу Q-T.  

Наші результати, узгоджуються з результатами інших дослідників. Так, 

за даними R. J. Folkeringa та співавт. (2006) [177], часта СЕ, спричинена 

фізичним навантаженням, асоціюється зі зростанням ймовірності виникнення 

ФП у пацієнтів з гіпертрофією ЛШ. Результати D. Wallmann та співавт. (2007) 

[178] свідчать, що часта СЕ є єдиним незалежним предиктором виникнення 

пароксизмальної ФП у хворих на ішемічний інсульт, оскільки за допомогою 7-

денного ЕКГ моніторингу аритмія зареєстрована в 26 % хворих з частими та 

лише у 6,5 % пацієнтів з рідкими СЕ (р = 0,002). Z. Binici та співавт. (2010) 

[179] показали, що часта СЕ асоціюється зі збільшенням ризику інсульту, 

смерті та розвитку ФП у пацієнтів без попереднього кардіологічного анамнезу. 

Аналогічні висновки зроблені S. Suzuki та співавт. (2013), B. H. Chong та 

співавт. (2012) [180,181]. Згідно отриманих ними даних у 29 % пацієнтів з 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Binici%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20404258
javascript:void(0);
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понад 100 епізодами СЕ за добу впродовж 6 років виникла ФП, в той час як у 

пацієнтів з менш, ніж 100 СЕ за добу – лише в 9 % випадків (р = 0,01). 

Проведений регресійний аналіз свідчив, що часті СЕ, вік 75 років та ІХС є 

незалежними предикторами розвитку ФП і серцево-судинних подій [181]. 

Крім того, наявність епізодів СВТ, також може свідчити про електричну 

негомогенність міокарду передсердь, котра є патофізіологічним субстратом 

для розвитку рецидивуючої ФП, що підтверджено низкою експериментальних 

досліджень. Так, при порівнянні групи пацієнтів без і з пароксизмальною ФП 

M. Pytkowski та співавт. (2008) [182] довели, що затримка 

внутрішньопередсердної провідності починається раніше і триває довше в 

групі хворих з ФП. Автори припускають, що у пацієнтів з пароксизмальною 

ФП наявне дифузне ураження міокарда передсердь, яке утворює 

аритмогенний субстрат з фокальною затримкою активації ділянок передсердь. 

Z. X. Xu та співавт. (2014) [183] за даними аналізу результатів радіочастотного 

лікування дійшли висновку, що внутрішньопередсердна та міжпередсердна 

провідність чинить вагомий вплив на розвиток ФП у пацієнтів з СВТ після 

радіочастотної абляції.  

В останні роки велика увага приділяється вивченню дисперсії інтервалу 

QT, котра є маркером негомогенності процесів реполяризації шлуночків, а її 

збільшення – предиктором фатальних шлуночкових аритмій [140,141]. За 

результатами нашого дослідження дисперсія інтервалу QT була достовірно 

вищою в групах хворих з ФП порівняно з хворими без аритмії (95 і 90 мс проти 

70 мс, р = 0,02 та 0,03, відповідно). Співвідношення дисперсія PQ/дисперсія 

QT було статистично меншим у групах з ФП, ніж у хворих без аритмії (0,52 і 

0,50 проти 0,73, р = 0,04 і 0,03, відповідно). Суттєве зменшення цього 

показника в пацієнтів з нападами ФП при зіставних значеннях дисперсії PQ, 

ймовірно, можна пояснити зростанням електричної нестабільності міокарда 

шлуночків у цих пацієнтів. Отримані дані свідчили про більш значуще 

структурне ураження міокарда шлуночків у пацієнтів із ФП, котре 

обумовлювало зростання негомогенності реполяризації міокарда шлуночків. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pytkowski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18936043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20ZX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24613637
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Проте, ми не виключаємо негативний вплив частих епізодів СВТ і ФП, на стан 

гемодинаміки та перфузію міокарда ЛШ у обстежених нами хворих. 

У досліджені продемонстрована принципова різниця у показниках ХМ 

ЕКГ при різних вегетативних варіантах ФП. У пацієнтів з вагусним, на відміну 

від інших варіантів аритмії, зареєстровано суттєво меншу величину ЧССден і 

ЦІ та вищу – добової кількості безсимптомних епізодів СВТ, в той час як у 

пацієнтів зі змішаним варіантом ФП – достовірно вищу величину ЦІ, добової 

кількості СЕ і епізодів парних і групових СЕ. В свою чергу, збільшення ЦІ 

понад 1,45 свідчить про надмірну активацію симпатоадреналової системи, в 

той час як ЦІ <1,22 – пов'язаний з вегетативною "денервацією" серця, що 

сприяє електричній нестабільності міокарда шлуночків та асоціюються з 

високим ризиком раптової смерті [141]. Г.М. Солов’ян та співавт. (2016) [184] 

встановили, що електрична нестабільність передсердь (за даними ХМ ЕКГ) у 

хворих з індукованим пароксизмом ФП характеризувалась збільшенням 

кількості СЕ та показників RMSSD і PNN50. У хворих з індукованим 

пароксизмом ФП зростання вразливості передсердь пов’язано з підвищенням 

тонусу парасимпатичної регуляції. У свою чергу під час запуску аритмії 

домінують компоненти, які визначають активацію симпатоадреналової 

системи.  

У досліджені проведений аналіз даних ЕхоКГ хворих з ГХ і частими 

нападами ФП, порівняно з пацієнтами з ГХ без аритмії, що надає можливість 

встановити ознаки структурно-функціональних змін міокарду, притаманні 

хворим з частими нападами ФП. Слід констатувати той факт, що часті 

пароксизми ФП у хворих з ГХ були асоційовані зі збільшенням абсолютних і 

відносних розмірів і об'ємів ЛП; порушеннями діастолічної функції міокарда 

(зменшенням IVRT і співідношення Е/A) і наявністю мітральної та 

трикуспідальної регургітації.  

Як відомо, при ФП в міокарді передсердь хаотично циркулюють 

декілька вогнищ micro-rentry. Умовою для їхнього утворення є структурна і 

електрична негомогенність міокарда [12]. Ймовірно, гіпертрофія ЛШ, а 
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особливо концентрична, є одним з основних патогенетичних чинників 

розвитку діастолічної дисфункції ЛШ та послідуючої дилятації ЛП. Тобто 

діастолічна дисфункція є ранньою ознакою порушення гемодинаміки у хворих 

на ГХ. Крім того, при ГХ має значення перехід концентричної гіпертрофії в 

ексцентричну, коли до систолічного перевантаження тиском додається 

діастолічне перевантаження об’ємом. Найбільше гемодинамічне 

перевантаження при діастолічній дисфункції припадає на ЛП. Закономірним 

при цьому виглядає статистично значуще збільшення абсолютних і відносних 

показників розміру й об'єму ЛП у групах пацієнтів з ГХ та ФП у незалежності 

від її клінічної форми (пароксизмальної чи персистуючої): ЛП – 42 і 42 проти 

37 мм (р <0,0001), іЛП – 20,8 і 20,9 проти 18,3 мм/м2 (р <0,0001), ОЛП – 74 і 73 

проти 49 мл (р <0,0001), іОЛП – 37,3 і 36,5 проти 26,1 мл/м2 (р <0,0001), ЛП/ПП 

– 1,16 і 1,12 проти 0,92 (р <0,0003) і ОЛП/ММЛШ – 0,28 і 0,27 проти 0,21 мл/г 

(р <0,0001). Збільшення останнього показника свідчить про те, що у даної 

категорії хворих збільшення об’єму ЛП відбувається непропорційно до 

збільшення ММЛШ. Крім того, наявність частих пароксизмів ФП додатково 

сприяє збільшенню об’єму ЛП внаслідок порушення гемодинаміки під час 

аритмії. На додаток, збільшення розміру та об’єму ЛП сприяють розвитку 

порушень електрофізіологічних процесів у ЛП, що провокує рецидивування 

ФП. 

Отримані нами результати в певній мірі узгоджуються з результатати 

досліджень інших авторів. Так, Овечкін А.О. та співавт. (2000) [185] виявили, 

що найбільш потужними чинниками виникнення пароксизмальної ФП у 

хворих з ГХ є підвищення ІММЛШ >105 г/м2, розширення ЛП >40 мм, 

порушення пейсмейкерної активності синусового вузла, а також концентричне 

ремоделювання міокарду. Крім того, в іншому дослідженні стверджується, що 

розвиток ФП при ексцентричній та концентричній гіпертрофії ЛШ пов'язаний 

з збільшенням розміру ЛП [186]. 

При оцінці діастолічної функції ЛШ було встановлено, що величина 

IVRT у групах хворих з ФП була значно меншою, ніж у групі хворих без ФП 
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(90 і 88 проти 97 мс, р <0,05). Але, як відомо, при порушенні розслаблення 

міокарду, тиск в ЛШ під час періоду ізоволюмічної релаксації падає 

повільніше, що призводить до збільшення часу до момента падіння тиску в 

ЛШ нижче рівня в ЛП. Таким чином, затримується відкриття мітрального 

клапану, що призводить до пролонгації IVRT [135]. На нашу думку, 

зменшення IVRT в групах пацієнтів з ФП свідчить про те, що у даної категорії 

хворих є високий тиск у ЛП, що збільшує переднавантаження та діє у 

напрямку, протилежному порушенню релаксації ЛШ. 

При оцінці параметрів трансмітрального кровотоку у групах пацієнтів з 

ФП було виявлено зменшення співідношення Е/A порівняно з пацієнтами без 

ФП (0,78 і 0,82 проти 0,92, р = 0,02 і 0,01 відповідно). При цьому порушення 

діастолічної функції ЛШ по типу «сповільненої релаксації» було виявлено у 

переважної більшості хворих на ФП. Сповільнення релаксації ЛШ, як наслідок 

діастолічної дисфункції, а також гіпертрофія ЛШ та концентричне 

ремоделювання асоціюються з більш важкими з клінічної точки зору 

пароксизмами ФП у пацієнтів з ГХ [185]. 

За даними тканинної доплерографії, було виявлено, що співвідношення 

E/e' середнє було статистично вищим у групі пацієнтів з ГХ і персистуючою 

ФП порівняно з пацієнтами без аритмії (7,8 проти 6,7, р = 0,03). Отримані дані 

свідчать про вищий тиск наповнення ЛШ та про більш суттєве порушення 

діастолічної функції ЛШ у даної категорії хворих. Підвищення значення 

співвідношення E/e' за даними дослідження [187] асоціюється з підвищенням 

госпіталізації з приводу серцево-судинних причин, є незалежним та 

додатковим фактором виникнення ішемії міокарду.  

Переважна більшість пацієнтів з ФП (як пароксизмальна, так і 

персистуюча) мали регургітацію на мітральному клапані, порівняно з хворими 

без ФП (р = 0,02 та 0,01 відповідно). Отримані дані пояснюються тим, що ФП 

сприяє виникненню ремоделювання серця, дилятації фіброзних кілець атріо-

вентрикулярних клапанів, що, в свою чергу, може призвести до виникнення 

мітральної та трикуспідальної регургітації. 
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Отримані дані перекликаються з результатами інших науковців. Так, у 

дослідженні Z.M. Gertz та співат. (2011) [188] показано, що у групі пацієнтів з 

мітральною регургітацією рецидиви ФП після процедури радіочастотної 

абляції були частішими, ніж у контрольній групі. Крім того, у пацієнтів з 

рецидивом ФП ступінь мітральної регургітації був вищим. У інших 

дослідженнях продемонстровано, що впродовж 10 років після появи 

пароксизмів ФП більше, ніж у 50 % пацієнтів аритмія трансформується в 

персистуючу форму. Таку трансформацію дослідники пов’язують зі 

зростанням віку хворих, наявністю мітральної регургітації чи стенозу аорти, 

гіпертрофії ЛШ та дилятації ЛП [19]. Y. Qian та співавт. (2010) [189] провели 

дослідження, яке мало на меті оцінити зв'язок між ремоделюванням 

передсердь у хворих на ФП та різними захворюваннями мітрального клапана. 

У всіх пацієнтів, під час хірургічного втручання на мітральному клапані, брали 

зразки тканини вушка ЛП на фоні синусового ритму або при ФП. Автори 

повідомляють про значне посилення фіброзу у пацієнтів з ФП порівняно з 

пацієнтами при синусовому ритмі (p = 0,023).  

Логічно допустити, що наявність мітральної регургітації 

супроводжується гемодинамічним перевантаженням ЛП, а у подальшому і 

правих відділів серця. Останнє, можливо, й обумовлює розвиток 

трикуспідальної регургітації у цих пацієнтів [145]. Натомість не виключається 

факт первинної ролі трикуспідальної регургітації в розвитку ФП. Результати 

нашого дослідження демонструють, що в пацієнтів з ФП, порівняно з хворими 

без аритмії, значно частіше визначається трикуспідальна регургітація І-ІІ 

ступеня (50,0 і 47,8 проти 23,1 %, р = 0,02 та 0,02 відповідно). Ця думка 

підтримується й іншими дослідниками, які вважають, що ФП викликає більш 

виражену дилятацію фіброзного кільця трикуспідального клапана, ніж 

мітрального. Так, за даними цих дослідників, у третини пацієнтів з ФП 

визначається трикуспідальна регургітація помірного або тяжкого ступеня. 

Автори пояснюють ці дані певними морфологічними відмінностями в будові 

мітрального і трикуспідального клапанів [190]. 
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Безперечний науковий інтерес представив фрагмент дослідження, 

присвячений вивченню плазмового рівня альдостерону в залежності від різних 

клініко-інструментальних характеристик. Нами було встановлено, що 

достовірно вищий рівень альдостерону визначається у пацієнтів з ГХ, 

порівняно з групою практично здорових осіб (98 проти 42 пг/мл, р = 0,008), у 

хворих з ФП на відміну від хворих без аритмії (121 проти 98 пг/мл, р = 0,04), у 

разі персистуючої порівняно з пароксизмальною формою ФП (144 проти 97 

пг/мл, р = 0,008). 

Отримані нами результати перекликаються з даними інших досліджень, 

у яких доведено достовірне підвищення рівня альдостерону в пацієнтів з ФП, 

а також у разі її персистуючого, на відміну від пароксизмального перебігу. 

[191] Ватутін та співавт. (2016) [192] демонструють достовірне підвищення 

рівня альдостерону в пацієнтів з ФП порівняно з хворими з синусовим ритмом. 

При цьому в осіб з пароксизмальною і персистуючою ФП рівень альдостерону 

значимо перевищив такий у пацієнтів з постійною формою. Іонін та співавт. 

(2015) [191] встановили, що маркери фіброзу міокарда галектин-3 і 

альдостерон у сироватці крові в хворих з ФП та метаболічним синдромом 

вище, ніж у пацієнтів з метаболічним синдромом без аритмії і вище, ніж у 

здорових осіб.  

Результати дослідження Tsai та співавт. (2010) [76] показали суттєве 

збільшення кількості рецепторів до альдостерону в хворих з ФП, на відміну 

від хворих без аритмії, при однакових рівнях цих гормонів у тканинах 

передсердь. У хворих з рецидивуючою ФП концентрація альдостерону крові 

підвищується під час епізоду аритмії і зменшується через 24-48 год після 

відновлення синусового ритму. Відсутність зниження рівня альдостерону 

після успішної кардіоверсії є предиктором розвитку рецидивів аритмії в 

найближчі 3 міс. [192]. Показано, що передопераційне підвищення рівня 

альдостерону призводить до зростання ризику виникнення ФП у пацієнтів 

після проведеного аорто-коронарного шунтування [100]. 

 

http://cardiovascular.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9D.%20%D0%A2.%20%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
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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). Показано, що в пацієнтів з 

ГХ і частими нападами ФП найбільш тісні кореляційні зв'язки рівня 

альдостерону визначаються саме з вегетативним варіантом аритмії (прямий з 

адреналовим і зворотний з вагусним, r = 0,38 і -0,42 відповідно).  

Отримані результати демонструють чіткий зв'язок рівня альдостерону з 

характером вегетативної регуляції серцево-судинної системи, що 

підтверджується і в результатах інших досліджень. Показано, що рівень 

гормону пов'язаний з симпатичною гіперактивацією і підвищенням АТ. [193, 

194, 195, 196] Huang та співавт. (2010) [193] дослідили, що 

внутрішньошлуночкова (головний мозок) інфузія інгібітору альдостерон-

синтази запобігала симпатичній гіперактивності та АГ. А у дослідженні P. 

Raheja (2012) [197] продемонстровано, що блокада МКР за 

допомогоюспіронолактону запобігала симпатичній активації й підвищенню 

АТ. Беручи до увагу ці дані, можна пояснити отримані нами більш високі рівні 

альдостерону саме в хворих на ГХ і адреналовим варіантом ФП. 

Проведений аналіз засвідчив, що рівень альдостерону був статистично 

вищим (144 проти 101 пг/мл, р = 0,004) у пацієнтів з абдомінальним ожирінням 

(ІМТ >30 кг/м2) на відміну від хворих без нього. Експериментально доведеним 

фактом є наявність локального синтезу альдостерону жировою тканиною 

[198]. З погляду на це, саме здатність адипокінів активувати синтез 

альдостерону може, в певній мірі, пояснити отриманий нами зв’язок між 

рівнем альдостерону та абдомінальним ожирінням. Взаємозв'язок між рівнем 

альдостерону і величиною ІМТ доведений і в інших дослідженнях, у яких 

спостерігали осіб з резистентною АГ (афро-американців та кавказців). При 

цьому, найбільш потужний зв’язок цих чинників був зареєстрований у 

пацієнтів чоловічої стат [199]. Факт асоціації між підвищенням рівня 

альдостерону і величиною ІМТ підтверджений і українськими дослідниками. 
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Так, у дослідженні О. В. Курята та співавт. (2014) [200] підвищення ІМТ у 

хворих з ХСН і збереженою ФВ асоціювалось зі збільшенням рівнів 

альдостерону та лептину.  

У ході дослідження встановлено, що вищий рівень альдостерону 

визначається при наявності інструментальних ознак структурного 

ремоделювання сонних артерій (наявністю атеросклеротичних бляшок або/і 

величиною ТІМ >0,9 мм за даними сонографії), на відміну від хворих без нього 

(143 проти 109 пг/мл, р = 0,01). Доведеним фактом є зв'язок підвищеного 

плазмового рівня альдостерону з наявністю та прогресуванням атеросклерозу 

судин [201, 202]. А згідно результатів дослідження М.А. Hillaert (2013) 

підвищення рівня альдостерону асоціюється з серйозними серцево-судинними 

подіями (ІМ, інсульт, серцево-судинна смерть) [177]. 

Установлено вищий рівень альдостерону в разі величини іММЛШ >123 

г/м2 на відміну від ІММЛШ ≤123 г/м2 (136 проти 108 пг/мл, р = 0,02). 

Результати дослідження A. Adebiyi та співавт. (2013), виконаного серед 

популяції людей, африканців за походженням, свідчили, що в осіб з 

нелікованою ГХ був нижчий рівень реніну, більш високий іММЛШ у 

порівнянні з контролем. Натомість у багатоваріантній моделі не знайдено 

зв’язків між іММЛШ та статтю, альдостероном та реніном плазми крові. У 

свою чергу лише вік, ІМТ та рівень САТ були асоційовані з величиною 

іММЛШ [203]. 

Крім того, нами встановлено достовірно вищий рівень альдостерону при 

наявності концентричної гіпертрофії, на відміну інших варіантів 

ремоделювання (134 проти 89 пг/мл, р = 0,0006). Низкою експериментально-

клінічних досліджень показаний переконливий патогенетичний зв’язок рівня 

альдостерону з характером структурного ремоделювання серця і розвитком 

гіпертрофії міокарда, насамперед концентричної [80, 204]. 

У нашому досліджені доведено, що зростання плазмового рівня 

альдостерону в пацієнтів з частими нападами ФП асоціюється з ЕКГ-ознаками 

симпато-адреналової активації і збільшенням кількості маркерів електричної 
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нестабільності міокарда передсердь і шлуночків: збільшення величини 

ЧССдоб і ЦІ; частоти реєстрації безсимптомних епізодів СВТ і ФП; добової 

кількості та сумарної тривалості епізодів ФП; зростанням частоти реєстрації 

ШЕ, в тому числі парних та групових. На нашу думку, виявлення статистично 

значущої реєстрації ШЕ (особливо парної та групової) у пацієнтів з відносно 

високим рівнем альдостерону свідчить про наявну електричну негомогенність 

міокарду не тільки передсердь, а і шлуночків. Показано, що в пацієнтів з ГХ і 

частими нападами ФП найбільш тісні кореляційні зв'язки рівня альдостерону 

визначаються з ЕКГ-ознаками гіперсимпатикотонії (наявність нічних 

всплесків ЧСС, r = 0,46) й електричної нестабільності міокарда передсердь 

(добова кількість та сумарна тривалість епізодів ФП, r = 0,34 і 0,38 відповідно). 

У дослідженні доведено, що зростання плазмового рівня альдостерону в 

пацієнтів з частими нападами ФП асоціюється зі збільшенням частоти 

реєстрації помірної мітральної (147 проти 114 пг/мл, р = 0,03) та 

трикуспідальної (188 проти 116 пг/мл, р = 0,002) регургітації. Проте, дані 

літератури є неоднозначними. Так, в одному з досліджень на тваринній моделі 

(собаки) мітральної регургітації було встановлено, що активність плазмового 

реніну, ангіотензину І і ІІ та альдостерону суттєво не відрізнялись від 

звичайних тварин [205]. У іншому дослідженні встановлено, що у хворих з 

різною патологією мітральних клапанів та ФП тканинні рівні реніну, 

ангіотензину II та альдостерону були суттєво вищими порівняно з хворими без 

аритмії. Натомість, найбільш тісний зв'язок мітральної регургітації у цих 

хворих був визначений з активністю тканинного ангіотензину ІІ [206]. 

На наступному етапі, після обстеження пацієнтів, був виконаний підбір 

антигіпертензивної та антиаритмічної терапії. Ураховуючи наявність у хворих 

високого і дуже високого серцево-судинного ризику за шкалою стратифікації 

ГХ, у якості стартової антигіпертензивної терапії були використані фіксовані 

комбінації блокатора РААС з діуретиком [172], а саме комбінація іАПФ 

периндоприлу з тіазидоподібним діуретиком (інд) і БРА лозартану з 

тіазидовим діуретиком (гхт). У частини пацієнтів до вказаних комбінацій 
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додавали АМКР еплеренон, який використовували в фіксованій дозі 25 

мг/добу. Останній призначався з метою вивчення ефективності upstrеаm-

терапії ФП. 

Принцип призначення антиаритмічної терапії здійснювався згідно 

рекомендацій Української асоціації кардіологів (2016) [10]. Підбір ефективної 

антиаритмічної терапії в кожному конкретному випадку здійснювали 

поетапно, згідно розробленого дизайну. Антиаритмічна ефективність 

препаратів оцінювалась за суб'єктивним відчуттям пацієнтів – проводилась 

самооцінка пацієнтом частоти пароксизмів ФП та їх перебігу (ведення 

щоденників самопочуття). Вона розглядалась як повна у разі зникнення 

нападів аритмії та їх відсутності впродовж 6 місяців спостереження і як 

часткова – у разі суб'єктивно відчуваємого хворим зменшення частоти 

пароксизмів аритмії (на 50-75 %), зменшення їх тривалості та/або поліпшення 

умов припинення аритмії (відсутність необхідності госпіталізацій і 

застосування інших антиаритмічних препаратів або ЕІТ) [44, 51, 131]. У разі 

відсутності динаміки частоти пароксизмів ФП антиаритмічний ефект 

розцінювали як відсутній.  

Результати проведеного лікування свідчили, що застосування 

препаратів 1С класу (пропафенону і етацизину) в пацієнтів з ГХ і частими 

нападами ФП без тяжких структурних уражень міокарда впродовж 6 місяців 

супроводжувалося позитивним (повним та частковим) антиаритмічним 

ефектом у 91,8 % пацієнтів. 6 (8,2 %) пацієнтів для підтримання синусового 

ритму застосовували препарати ІІІ класу (соталол і аміодарон). 

Позитивний антиаритмічний ефект у 35,8 % випадків визначали повний 

(повне усунення пароксизмів ФП) і в 64,2 % – частковий антиаритмічний 

ефект, який характеризувався збільшенням часу між з симптомними нападами 

ФП в 5,7 разів і відсотку пацієнтів з спонтанною конверсією синусового ритму 

з 37,1 до 65,2 %, зменшенням тривалості симптомних епізодів у 5,0 разів і 

відсотку пацієнтів, яким з метою відновлення синусового ритму застосували 

ЕІТ з 18,0 до 3,3 % (р<0,001).  
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Антиаритмічна ефективність пропафенону при невагусному варіанті ФП 

склала 67,2 %. Заміна препарату на етацизин при його неефективності 

виявилась ефективною в 49,1 % випадків. Натомість додавання до етацизину 

бісопрололу підвищило ефективність терапії до 76,2 %. Антиаритмічний ефект 

етацизину в пацієнтів з вагусним варіантом ФП був найвищим і склав 90,3 %, 

що надає підстави розглядати етацизин у якості препарата вибору в цієї 

категорії пацієнтів.  

Позитивний антиаритмічний ефект препаратів 1С класу в незалежності 

від застосованого препарату (пропафенон чи етацизин) у третини пацієнтів 

проявлявся як повний і 2/3 – як частковий антиаримічний ефект. Лише 

застосування комбінації етацизину з бісопрололом надало можливість 

підвищити частку хворих з повним ефектом до 50 %. 

У ході дослідження було встановлено, що у пацієнтів з невагусним 

варіантом ФП антиаритмічна ефективність пропафенону асоціюється з більш 

високим, в той час як етацизину – з більш низьким плазмовим рівнем 

альдостерону. Повна антиаритмічна ефективність етацизину, на відміну від 

часткової, у незалежності від форми аритмії, асоційована з відносно низьким 

плазмовим рівнем альдостерону – при не вагусних варіантах <121 пг/мл і при 

вагусних – <78 пг/мл. Отримані дані свідчили, що визначення плазмового 

рівня альдостерону слід використовувати для диференційованого підбору 

антиаритмічних препаратів 1С класу в пацієнтів без тяжких структурних 

уражень міокарда і частими пароксизмами ФП. 

У літературі описані численні дослідження, присвячені аналізу клінічної 

ефективності етацизину та профенону. Так, у дослідженні Д.А. Царегородцев 

та співавт. (2015) [45] показано, що у пацієнтів без структурної патології серця 

ефективність етацизину при надшлуночкових порушеннях ритму (в тому числі 

ФП) склала 50 %. Дослідники встановили, що на тлі 1-місячного прийому 

етацизину суттєво зменшилась частота та тривалість парксизмів ФП і цей 

ефект зберігався впродовж 6 місяців. Результати досліджень В.П. Іванова 

(2017) [46] присвячені вивченню ефективності етацизину при 



160 

суправентрикулярних і шлуночкових аритміях свідчили, що повний 

антиаритмічний ефект (повне зникнення нападів аритмії) у групі хворих з ФП 

спостерігався в 68,4 % пацієнтів. У 2017 р. був проведений ретроспективний 

аналіз застосування етацизину на теренах України за матеріалами, які 

охоплюють 30-річний період. У цілому антиаритмічна терапія етацизином 

виявилася ефективною у 71,3 % пацієнтів [48]. 

У дослідженні Р.Д. Курбанова та співавт. (2009) [50] через 1, 3 і 6 місяців 

постійного прийому пропафенону повне попередження рецидивів ФП визначено 

у 82,6, 69,4 і 47,6 % хворих. Результати, в цілому, співпадають з даними 

російського багатоцентрового дослідження "Прометей", у якому антиаритмічна 

ефективність пропафенону через 1, 3 і 9 місяців спостереження становила 74, 60 

і 45 % відповідно [51]. Разом з тим, A. Dogan та співавт. (2004) [207] 

повідомляють про позитивний антиаритмічний ефект пропафенону впродовж 15 

місяців лікування у 61 % хворого. Результати дослідження свідчать про те, що 

ефективність пропафенону через 6 місяців терапії склала 67,4 %, у той час як 

через 12 місяців – 54,2 %. Дослідження виконане в інституті кардіології ім. Н.Д. 

Стражеско показало, що ефективність пропафенону в утриманні синусового 

ритму при ФП через 1 місяць від початку спостереження склала 78 %, через 3 

місяці – 64 % та через 9 місяців – 43 % [53]. 

Розбіжності в антиаритмічній ефективності пропафенону й етацизину, 

які наведені в дослідженнях, очевидно, слід пояснити не лише відмінностями 

в умовах відбору хворих та тривалості спостереження, але й методів оцінки 

ефективності препаратів. При цьому, ряд авторів пропонує розцінювати 

розвиток будь-якого рецидиву ФП на тлі постійного прийому ААП як 

відсутність профілактичного ефекту [51] – при виникненні будь-якого епізоду 

ФП лікування скасовувалося, а хворі виключались з дослідження внаслідок 

констатації, так званої "кінцевої точки". Природно, що при такому підході 

мова йде про "абсолютний" протирецидивний ефект препаратів. 

Отже, отримані нами результати антиаритмічної ефективності 

пропафенону й етацизину в цілому співпадають з даними інших науковців. У 
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третини випадків визначали повне усунення нападів ФП, а у 2/3хворих – 

зменшення частоти, тривалості та поліпшення умов конверсії синусового 

ритму при нападах ФП, що підтверджує ефективність антиаритмічних 

препаратів 1С класу для вторинної профілактики пароксизмів ФП у хворих без 

важкої органічної патології міокарда. Також встановлено доцільність підбору 

ААП в залежності від вегетативного варіанту аритмії. Так, етацизин слід 

розглядати як препарат вибору при вагусному варіанті аритмії, а пропафенон 

або комбінацію етацизин + бісопролол – при адреналовому чи змішаному 

варіантах ФП. 

Вивчення побічної дії та ускладнень на фоні прийому ААП становить не 

менший інтерес, ніж вивчення клінічної ефективності препаратів. У цілому по 

групі побічні ефекти пропафенону, які потребували відміни препарату 

зареєстровані в 7,8 % (серед них у 4 (3,5 %) випадків реєстрували симптомну 

синусову брадикардію з епізодами синоатріальної блокади та у 5 (4,3 %) – 

збільшення тривалості інтервалу QRS ≥30 % від вихідного рівня), етацизину – 

в 8,1 % випадків (у 1 з них (1,4 %) спостерігали головний біль і диплопію, у 2 

(2,7 %) – порушення акомодації та у 3 (4,1 %) – збільшення тривалості 

інтервалу QRS ≥30 % у порівнянні з вихідним рівнем). Найменша кількість 

побічних ефектів етацизину зареєстрована в пацієнтів з вагусним варіантом 

ФП (1 випадок) і в разі його комбінації з бісопрололом (в жодному випадку). 

Слід звернути увагу на той факт, що в жодному випадку нами не зареєстровані 

проаритмогенні ефекти препаратів. Останнє, на наш погляд, пов'язано з 

жорстким скринінгом пацієнтів і відсутністю у них тяжкої структурної 

патології міокарда. 

Цікавими є результати дослідження, у якому вивчалися ААП I класу при 

тривалому застосуванні у хворих з помірним органічним ураженням серця з 

приводу екстрасистолії, ФП, ТП, пароксизмальної надшлуночкової тахікардії. 

Сумарна частота проаритмічного ефекту препаратів I класу (аллапініна, 

пропафенона, етацизину) склала 6,7 %. Проаритмічний ефект етацизину 

розвинувся у 5,8 % хворих, порушення провідності – у 2 % і головний 
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біль/запаморочення – у 5,8 %. Значимими факторами ризику проаритмії була 

доза етацизину 150 мг/добу [41]. 

У дослідженні Е.Г. Павлова та співавт. (2010) [44] було встановлено, що 

комбіноване антиаритмічне лікування з використанням етацизину є безпечним 

у пацієнтів з рефрактерною до монотерапії ФП. Найбільш частими побічними 

реакціями етацизину була поява або посилення наявної раніше інтермітуючої 

чи постійної атріовентрикулярної блокади. У дослідженні Д. А. Царегородцев 

та співавт. (2015) [45] встановлено, що побічні ефекти в групі етацизину були 

зареєстровані в 31 % випадків, у 15 % пацієнтів вони потребували заміни 

препарату. Сичовов та співавт. (2016) [26] встановили відсутність негативного 

інотропного ефекту етацизину в хворих без наявності або з мінімальними 

проявами органічної патології серця.  

У свою чергу, пропафенон виявився більш безпечним у хворих із 

органічними (ГХ, ІХС, ХСН з збереженою ФВ) захворюваннями серця, у 

порівнянні з аміодароном, для випадкових і небажаних явищ (0 проти 31,6 %) 

[52]. 

Результати проведеного дослідження засвідчили, що в пацієнтів з ГХ і 

частими нападами ФП застосування антигіпертензивного препарату лозартану 

в комбінації з ГХТ підвищує ефективність антиаритмічної терапії препаратами 

1С класу, що характеризувалось суттєвим зростанням частки пацієнтів з 

повним антиаритмічним ефектом, зменшенням частоти та тривалості нападів 

аритмії. 

Аналіз антигіпертензивної ефективності застосованих препаратів 

показав, що у хворих з ГХ і частими нападами ФП використання комбінацій 

периндоприл + інд у дозі 5-10/1,25-2,5 мг і лозартан + гхт у дозі 50-100/12,5-

25 мг на добу упродовж 6 місяців лікування призводить до досягнення 

цільового рівня АТ у 41,2 і 52,5 % хворих відповідно. Результати інших 

досліджень вказують, що комбінація лозартан + гхт є достатньо ефективним 

препаратом для контролю АТ. Так, С. І. Крижановська та співавт. (2010) [208] 

спостерігали на фоні прийому лозартану досягнення цільових цифр АТ у 65,4 
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% пацієнтів. Р.М. Линчак та співавт. (2015) [209] встановили, що препарат 

дозволяє досягти цільового рівня АТ і нормалізації добового профілю АТ 

більш, ніж у 80 % хворих. Крім того, препарат володіє антиремоделюючим 

ефектом і зменшує прояви діастолічної дисфункції ЛШ уже через 12 тижнів 

лікування. Г.Д. Радченко та співавт. (2010) [210] встановили, що комбіноване 

лікування на основі препарату лозартан + гхт сприяло достовірному зниженню 

рівнів офісного САТ/ДАТ, сприяючи досягненню цільового рівня у 92,9 % 

хворих.  

У свою чергу, масштабне дослідження ADVANCE продемонструвало 

очевидну перевагу комбінації периндоприл + інд не тільки в контролі АТ, а й 

зниженні смертності від серцево-судинних захворювань [211]. Відповідні 

результати були отримані і за підсумками дослідження HYVET – група, яка 

отримувала комбінацію периндоприл + інд продемонструвала значущі зміни 

показників АТ та зниження смертності від серцево-судинних подій на 23 % 

[212]. У 2017 році було проведене багатоцентрове дослідження СИНЕРГИЯ, у 

якому всім хворим була призначена антигіпертензивна терапія, яка включала 

один з трьох препаратів периндоприлу (монопрепарат або фіксована 

комбінація з індапамідом чи амлодипіном) у поєднанні з розувастатином. 

Загальна тривалість спостереження становила 8 міс. Результати дослідження 

свідчили, що при монотерапії периндоприлом цільових цифр САТ було 

досягнуто у 95 % пацієнтів, фіксованою комбінацією периндоприл + інд – 91 

%, периндоприл + амлодипін – 89 % пацієнтів, ДАТ – у 99, 98, 97 %, 

відповідно. Такі результати антигіпертензивної ефективності автори пояснють 

різними вихідними значеннями АТ [213]. Результати С.В. Недогода та співівт. 

(2018) [214] свідчать, що переведення пацієнтів, які досягли цільового АТ, на 

фіксовану комбінацію периндоприл + інд з комбінації лозартан + гхт призвело 

до додаткового зниження АТ, поліпшення показників еластичності судин, 

сприяло зниженню ІМТ, рівня лептину та підвищення адипонектину, 

зменшувало інсулінорезистентність та неінфекційне запалення.  
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У ході нашого дослідження було встановлено, що додавання еплеренону 

в дозі 25 мг на добу до цих комбінацій суттєво підвищує антигіпертензивну 

ефективність і збільшує % пацієнтів з досягнутим цільовим рівнем АТ до 74,2 

і 82,9 % відповідно. Додавання еплеренону до комбінації лозартан + гхт 

асоціюється з суттєво вищою антигіпертензивною ефективністю упродовж 3 і 

6 місяців переважно за впливом на рівень офісного ДАТ. У свою чергу, 

досягнення цільового рівня АТ на тлі комбінацій з еплереноном визначається 

при достовірно вищому плазмовому рівні альдостерону порівняно з 

пацієнтами, які еплеренон не отримували (153 проти 115 та 102 пг/мл, р = 0,02 

і 0,004 відповідно та 142 проти 102 та 115 пг/мл, р = 0,002 і 0,01 відповідно).  

Отримані нами результати, певним чином, узгоджуються з даними інших 

досліджень. Так, еплеренон у дослідженні хворих на ГХ 1-2 ступеня показав 

дозозалежне (50-400 мг) зниження АТ: на 4,4-15 мм рт. ст. для рівня САТ і на 

4,4-8,9 мм рт. ст. для рівня ДАТ відповідно [215, 216]. В іншому дослідженні 

через 12 тижнів лікування за даними офісного АТ достовірне дозозалежне 

зниження САД визначалося при застосуванні 25-200 мг/добу і зниження ДАТ – 

25-100 мг/добу відповідно. Одночасно зазначалося дозозалежне підвищення 

рівнів альдостерону та активності реніну в плазмі крові. Проте, не було 

виявлено кореляції між зниженням АТ та рівнем гормонів [216, 217]. Результати 

оцінки антигіпертензивного ефекту монотерапії еплереноном і еналаприлом 

через 6 і 12 міс монотерапії показали, що частота досягнення цільового АТ 

склала 55 і 53 % відповідно. Обидва препарати призводили до підвищення 

активності реніну плазми, а в групі еплеренону – ще й підвищення рівня 

альдостерону [216]. У порівняльному дослідженні хворих на ГХ 1-2 ступеня 

антигіпертензивний ефект еплеренону був співставним з лозартаном через 12 

тижнів монотерапії, проте ефективність еплеренону була більшою у пацієнтів 

саме з низьким рівнем реніну плазми [216, 219]. 

У пацієнтів з ГХ і частими нападами ФП додаткове застосування 

еплеренону 25 мг/добу (до базової антигіпертензивної і антиаритмічної 

терапії) супроводжується позитивним антиаритмічним ефектом упродовж 6 
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місяців лікування, що характеризується тенденцією до збільшення частки 

пацієнтів з повним усуненням пароксизмів аритмії (41,7 проти 28,4 %, р = 

0,09), а у пацієнтів з частковим антиаритмічним ефектом – суттєвим 

зменшенням частоти її рецидивів, що проявлялося подовженням 

міжнападного періоду (в 4,8 проти в 3,2 рази, р = 0,04). Доведена пряма 

асоціація повної антиаритмічної ефективності еплеренону з плазмовим рівнем 

альдостерону (149 проти 107 пг/мл, р = 0,02). Останнє наводило на доволі 

логічне припущення, що підвищення антиаритмічного ефекту при додаванні 

до терапії еплеренону в пацієнтів з частими рецидивами ФП слід очікувати, 

насамперед, у разі підвищеного рівня альдостерону. 

За даними багатоцентрового, рандомізованого дослідження RACE 3 

(2018) утримання синусового ритму упродовж 1 року спостерігалось у 75 % 

пацієнтів з групи upstream-терапії (АМКР, іАПФ/БРА та статини), порівняно 

– з 63 % пацієнтами з групи контролю [219]. Результати японського 

дослідження у пацієнтів з тривало персистуючою ФП після проведення 

катетерної абляції, показують значно вищу ефективність еплеренону в 

попередженні рецидивів ФП порівняно з іАПФ і БРА упродовж 24 місяців 

спостереження (60 проти 49 % відповідно, р = 0,011) [96]. За даними інших 

досліджень, додавання АМКР до стандартної терапії ХСН значно зменшило 

частоту післяопераційної ФП у пацієнтів, які перенесли кардіохірургічну 

операцію [220]. З іншого боку, результати дослідження EMPHASIS-HF 

показали, що впродовж 2 років спостереження нові випадки ФП реєстрували 

в 2,7 % пацієнтів, які отримували еплеренон порівняно з 4,5 % пацієнтів, які 

отримували плацебо (р = 0,034) [95]. Результати метааналізу 5 досліджень, у 

які було включено 3640 пацієнтів свідчили, що прийом АМКР асоціюється зі 

зменшенням ризику виникнення ФП у пацієнтів з ХСН після 

кардіохірургічних втручань [22]. Аналогічні результати були отримані в 

метааналізі, в який було включено 5 рандомізованих клінічних і 9 

обсерваційних досліджень [99, 100]. В. Wozakowska-Kaplon та співавт. (2010) 

встановили позитивну кореляцію між зменшенням концентрації альдостерону 
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через 24 години після кардіоверсії з приводу ФП та ймовірністю утримання 

синусового ритму впродовж 30 днів спостереження [73]. За думкою 

дослідників профілактичне застосування АМКР може призвести до 

зменшення частоти рецидивів ФП у цих пацієнтів. 

Оцінка довготривалого антиаритмічного ефекту еплеренону впродовж 6 

місяців лікування засвідчила, що застосування препарату асоціювалось з 

достовірним зростанням випадків з повним зникненням реєструємих 

упродовж доби СЕ (41,7 проти 24,3 %, р = 0,03), у тому числі парних/групових 

СЕ (81,8 проти 65,6 %, р = 0,04) й епізодів безсимптомної ФП (87,9 проти 68,6 

%, р = 0,05), більш переконливим зменшенням добової кількості СЕ (в 95 

проти 73 разів, р = 0,007) й епізодів СВТ/ТП (в 10 проти 2 разів, р = 0,04). Крім 

того, на тлі 6 місячної терапії з застосуванням еплеренону спостерігалось 

більш суттєве зменшення величини дисперсії QT (на 12,5 проти 5,9 %, р = 0,04) 

та збільшення співвідношення дисперсії PQ до QT ( на 4,0 проти зменшення 

на 12,0 %, р = 0,03). Отримані результати можна пояснити зменшенням 

передсердної ектопічної активності на тлі антифіброзного ефекту еплеренону, 

який проявляється при тривалому застосуванні препарату. Останній був 

показаний в експериментальних роботах і пізніше підтверджений у клінічних 

дослідженнях. Так, в дослідженні А.Н. Беловол (2009) [83] було доведено 

суттєве зменшення синтезу амінотермального пептиду проколагену III типу на 

тлі застосування АМКР. Встановлено, що еплеренон зменшує фіброз та 

дилятацію передсердь, модифікує індукцію ФП і подовжує час переходу в 

постійну форму аритмії [97]. Результати дослідження M. Kawasakі та співавт. 

(2017) [221] свідчать, що додавання еплеренону в схему лікування призводить 

до зменшення тривалості та дисперсії зубця Р, а також асоціюються зі 

зменшенням проколагену І та ІІІ типів, що в свою чергу, може призвести до 

зменшення фіброзу передсердь.  

Аналіз даних ЕхоКГ-дослідження доводить, що додаткове до базової 

терапії 6-місячне застосування еплеренону в пацієнтів з ГХ і частими 

нападами ФП сприяє достовірному зменшенню КСР (6,1 проти 0 %, р = 0,04), 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Kawasaki%2C+Masato
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об’єму ЛП (11,1 проти 4,0 %, р = 0,04), збільшенню ФВ (9,2 проти 1,6 %, р = 

0,02), порівняно з групою без еплеренону. 

Отримані нами дані певною мірою перекликаються з результатами 

інших науковців. Так, у роботі M. Azizi (2014) [222] додавання АМКР до 

основної терапії у пацієнтів з резистентною АГ призводило до зменшення 

ТЗСЛШ, КДО, діастолічної дисфункції та площі ЛП. Відмінності залишалися 

статистично достовірними після поправки підрахунків впливу препарату на 

рівень АТ. G.W. Moe та співавт. (2008) [89] встановили, що еплеренон 

достовірно зменшує тиск в ЛП та фракцію його вкорочення, знижує активність 

металопротеїназ як маркерів фіброзу. У мета-аналізі 19 рандомізованих 

досліджень, які оцінювали ефективність лікування різними АМКР 

(спіронолактон, еплеренон і канреонат калію), продемонстровано переконливе 

підвищення ФВ ЛШ у цій групі препаратів [98]. 

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 

аритмії (24,3 проти 6,5 %, р <0,03). Це в свою чергу, підтверджує той факт, що 

рівень альдостерону асоційований з активністю симпато-адреналової системи. 

Натомість, у численних дослідженнях, як на тваринних моделях, так і у людей, 

встановлений зв'язок між дисфункцією вегетативної іннерваціії та 

виникненням ФП [223, 224]. 

У пацієнтів з ГХ і невагусними варіантами ФП застосування еплеренону 

асоціюється з більш високою антиаритмічною ефективністю етацизину (61,1 

проти 38,9 %, р = 0,18) і комбінації етацизин + бісопролол (68,8 проти 31,3 %, 

р = 0,03) і більш низькою – пропафенону (41,7 проти 58,3 %, р = 0,03). Для 

пояснення отриманих даних слід враховувати той факт, що при невагусній 

формі ФП етацизин використовували на 2 етапі, лише у разі попередньої 

неефективності пропафенону. Якщо проаналізувати рівень альдостерону на 1 

і 2 етапах підбору ААП, то звертає увагу його поступове підвищення, яке 

набуває максимальних значень на 3 етапі лікування (при застосуванні 
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комбінації етацизин + бісопролол). Отже, враховуючи доведену асоціацію 

повного антиаритмічного ефекту при застосуванні еплеренону з величиною 

плазмового рівня альдостерону, певним чином, можливо пояснити отримані 

дані. Можливо тут слід визнати і той факт, що підвищення антиаритмічної 

ефективності еплеренону буде спостерігатись не лише при високому рівні 

альдостерону, а й при більш тривалому використанні препарату (тим більше, 

що була застосована не висока доза – 25 мг/добу). Таким чином, був 

підтверджений факт того, що підвищення ефективності антиаритмічної терапії 

при додатковому застосуванні еплеренону слід очікувати в випадках 

зростання плазмового рівня гормону і більш тривалій терапії препаратом. 

У ході дослідження було встановлено, що у якості найбільш значимих 

чинників, які підвищують ймовірність повної антиаритмічної ефективності 

еплеренону виступають: паралельне застосування лозартану в дозі 100 мг/добу 

і плазмовий рівень альдостерону >150 пг/мл та в якості менш значимих – 

вихідна середньо-денна ЧСС >78 і величина співвідношення ЛП/ПП <1,45, а 

також динаміка САТ на 4 тижні лікування за даними офісного вимірювання 

АТ >32 мм рт. ст.  

Залишається відкритим питання – чому лозартан, на відміну від 

периндоприлу, показав найбільшу ефективність для профілактики частих 

пароксизмів ФП? Поясненням цьому можуть слугувати результати 

дослідження LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension 

study), які свідчать про прямий профілактичний антиаритмічний ефект 

препарату в пацієнтів з ФП і гіпертрофією ЛШ [20]. Встановлено, що лозартан 

у якості препарату для первинної профілактики ФП продемонстрував більш 

високі результати, ніж атенолол при зіставленому ефекті на рівень АТ: частота 

вперше виниклих епізодів ФП у групі лозартана склала 6,8 на 1000 чоловік-

років, а в групі атенолола – 10,1 на 1000 чоловік-років. При цьому, ризик 

розвитку ФП у пацієнтів, що приймали лозартан, знижувався на 33 % (р 

<0,001). Крім того, пацієнти, які отримали лікування лозартаном, були схильні 

до більш тривалого утримання синусового ритму (p = 0,057) [118]. Позитивний 
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антиаритмічний ефект лозартану пояснюється, насамперед, більш 

переконливим антиремоделюючим ефектом препарату. 

З іншого боку переваги лозартану перед периндоприлом можуть бути 

пояснені феноменом «вислизання» синтезу альдостерона від дії іАПФ. При 

короткотривалій терапії іАПФ блокується АПФ-залежний шлях утворення 

ангіотензина ІІ, і як наслідок, пригнічується синтез альдостерону. При 

тривалому ж застосуванні іАПФ, поступово починають активізуватись АПФ-

незалежні шляхи синтезу ангіотензина-ІІ, у тому числі і синтезу альдостерона 

наднирниками та всі ефекти, пов’язані з впливом на фіброз міокарда [225]. 

Зрозумілим і логічним є те, що потужність антигіпертензивної та 

органопротекторної ефективності БРА буде залежати, насамперед, від 

активності РААС: чим вища активність РААС, тим більш потужними будуть 

очікувані клінічні ефекти БРА. Заслуговує на увагу той факт, що виходячи з 

особливостей фармакологічної дії, БРА, ймовірно, мають значно вищі 

теоретичні переваги порівняно з іАПФ щодо зниження активності РААС і 

тому апріорі передбачають більш потужні органопротективні ефекти. Отже, 

слід визнати той факт, що застосування комбінації лозартан у дозі 100 мг/добу 

та еплеренону в дозі 25 мг/добу у хворих з плазмовим рівнем альдостерону 

>150 мг/добу до антиаритмічної терапії препаратами 1 С класу є найбільш 

ефективною комбінацією для підвищення імовірності досягнення повного 

аритмічного ефекту у хворих на ГХ з частими нападами ФП. 

Отже, дані літератури, певним чином, підтверджують результати 

отримані в нашому дослідженні. Загалом, можна підсумувати, що у ході 

проведеного дослідження нами були вирішені усі поставлені завдання. 

Виконане дослідження дозволило встановити прогностичне значення рівня 

альдостерону в розвитку рецидивів ФП, а також дало змогу градіювати 

пацієнтів відповідно до рівня гормону та виділити тих, які потребують 

додаткового, до базового (антиаритмічного й антигіпертензивного) лікування, 

призначення АМКР – еплеренону з метою вторинної профілактики частих 

пароксизмів ФП. 
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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 ТІМ сонних артерій, 

концентричною гіпертрофією ЛШ, 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 % 



171 

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 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 КСР 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 
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структурних уражень міокарда залежно від вегетативного варіанту аритмії та 

рівня альдостерону в плазмі крові. 
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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/добу). 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 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вегетативний варіант ФП 

Вагусний варіант ФП Невагусний варіант  ФП 

Плазмовий рівень 

альдостерону > 121 пг/мл 
Плазмовий рівень 

альдостерону < 121 пг/мл 

Пропафенон 300-900 мг/добу 
Етацизин 100-200 мг/добу 

+  Бісопролол 2,5-10 мг/добу 

ААП ІІІ класу 

радіочастотна абляція 

З метою підвищення антиаритмічної 

ефективності: 

лозартан + гхт 100/12,5 мг/добу 

+ 

еплеренон 25 мг/доб (при рівні 

альдостерону > 150 пг/мл) 



175 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ 

 

 

1. Amin A, Houmsse A, Ishola A, Tyler J, Houmsse M. The current 

approach of atrial fibrillation management. Avicenna J Med. 2016 Jan-Mar;6(1):8-

16. doi: 10.4103/2231-0770.173580 

2. Morillo CA, Banerjee A, Perel P, Wood D, Jouven X. Atrial fibrillation: 

the current epidemic. J Geriatr Cardiol. 2017 Mar;14(3):195-203. doi: 

10.11909/j.issn.1671-5411.2017.03.011 

3. Kumar M, Rashid A, Iqbal S, Hafeez I, Lone A, Aslam K. Atrial 

Fibrillation, Clinical Profile and Adherence to Guidelines. J Cardiovasc Disease 

Res., 2018;9(1):5-8. doi :10.5530/jcdr.2018.1.2 

4. Zoni-Berisso M, Lercari F, Carazza T, Domenicucci S. Epidemiology 

of atrial fibrillation: European perspective. Clin Epidemiol. 2014 Jun 16;6:213- 

doi:10.2147/CLEP.S47385 

5. Naccarelli GV, Varker H, Lin J, Schulman KL. Increasing prevalence 

of atrial fibrillation and flutter in the United States. Am J Cardiol. 2009 Dec 

1;104(11):1534-9. doi: 10.1016/j.amjcard.2009.07.022 

6. Mairessе GH, Moran P, Van Gelder IC, Elsner C, Rosenqvist M, Mant 

J, et al. Screening for atrial fibrillation: European Heart Rhythm Association 

(EHRA) consensus document endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia 

Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de 

Estimulacion Cardıaca y Electrofisiologıa (SOLAECE). Europace. 2017;19:1589–

1623. doi:10.1093/europace/eux177 

7. Lloyd-Jones DM, Wang TJ, Leip EP, Larson MG, Levy D, Vasan RS, 

et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart 

Study. Circulation. 2004;110:1042–1046. doi: 

10.1161/01.CIR.0000140263.20897.42 

8. Kodani E, Atarashi H. Prevalence of atrial fibrillation in Asia and the 

world. J Arrhythmia. 2012 December;28(6):330-337.  

https://dx.doi.org/10.4103%2F2231-0770.173580
https://dx.doi.org/10.11909%2Fj.issn.1671-5411.2017.03.011
https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2009.07.022
https://doi.org/10.1161/01.CIR.0000140263.20897.42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1880427612001123#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18804276/28/6


176 

https://doi.org/10.1016/j.joa.2012.07.001 

9. Ko D, Rahman F, Schnabel RB, Yin X, Benjamin EJ, Christophersen 

IE. Atrial fibrillation in women: epidemiology, pathophysiology, presentation, and 

prognosis. Nat Rev Cardiol. 2016;13(6):321-32. doi:10.1038/nrcardio.2016.45 

10. Жарінов ОЙ, Талаєва ТВ, Ліщишина ОМ, Божко ЛІ, Гетьман ТВ, 

Залевський ВП, та ін. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 

Фібриляція передсердь. Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця 

Асоціації кардіологів України. Київ; 2016. 136 с. 

11.  Schnabel RB, Yin X, Gona P, Larson MG, Beiser AS, McManus DD, 

et al. 50 year trends in atrial fibrillation prevalence, incidence, risk factors, and 

mortality in the Framingham Heart Study: a cohort study. Lancet. 

2015;386(9989):154-62. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61774-8 

12. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, et al. 

2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in 

collaboration with EACTS. Eur Heart J. [Internet] 2016 Aug 27;37(38):2893-2962. 

Available from: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw210 

13. Chugh SS, Roth GA, Gillum RF, Mensah GA. Global burden of atrial 

fibrillation in developed and developing nations. Global Heart. 2014 

March;9(1):113-119. 

14. Chugh SS, Havmoeller R, Narayanan K, Singh D, Rienstra M, 

Benjamin EJ, et al. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: a Global Burden 

of Disease 2010 Study. Circulation. 2013 Feb 25;129(8):837-47. doi: 

10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005119 

15. Son MK, Lim N-K, Kim HW, Park H-Y. Risk of ischemic stroke after 

atrial fibrillation diagnosis: A national sample cohort. PLoS ONE. 2017;12(6): 

e0179687. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179687 

16. Aliot E, Botto GL, Crijns HJ, Kirchhof P. Quality of life in patients with 

atrial fibrillation: how to assess it and how to improve it. EP Europace. 2014 June 

1;16(6):787-796. https://doi.org/10.1093/europace/eut369 

 

https://doi.org/10.1016/j.joa.2012.07.001
https://dx.doi.org/10.1038%2Fnrcardio.2016.45
https://dx.doi.org/10.1016%2FS0140-6736(14)61774-8
javascript:;
javascript:;
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw210
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rienstra%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24345399


177 

17. Magnani JW, Wang N, Benjamin EJ, et al. Atrial Fibrillation and 

Declining Physical Performance in Older Adults: The Health, Aging, and Body 

Composition Study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016;9(5):e003525. 

18. Singh-Manoux A, Fayosse A, Sabia S, Canonico M, Bobak M, Elbaz A 

et al. Atrial fibrillation as a risk factor for cognitive decline and dementia. Eur Heart 

J. 2017 September 7;38(34):2612-2618. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx208 

19. Padfield GJ, Steinberg C, Swampillai J, Qian H, Connolly SJ, Dorian 

P, et al. Progression of paroxysmal to persistent atrial fibrillation: 10-year follow-up 

in the Canadian Registry of Atrial Fibrillation. Heart Rhythm. 2017 Jun;14(6):801-

807. doi: 10.1016/j.hrthm.2017.01.038. 

20. Savelieva I, Kakouros N, Kourliouros A, Camm AJ. Upstream therapies 

for management of atrial fibrillation: review of clinical evidence and implications 

for European Society of Cardiology guidelines. Part I: primary prevention. EP 

Europace. 2011 March1;13(3):308-28. doi: org/10.1093/europace/eur002 

21. Sanders P, Elliott AD, Linz D. Upstream targets to treat atrial 

fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2017 December; 70(23). doi: 

10.1016/j.jacc.2017.10.043 

22. Liu T, Korantzopoulos P, Shao Q, Zhang Z, Letsas KP, Li G. 

Mineralocorticoid receptor antagonists and atrial fibrillation: a meta-analysis. EP 

Europace. 2016 May 1;18(5):672-678. https://doi.org/10.1093/europace/euv366 

23. Воронков ЛГ. Альдостерон и его блокада при сердечно сосудистой 

патологии. Серцева недостатність. 2013;1:53-61.  

24. Cannavo A, Bencivenga L, Liccardo D, Elia A, Marzano F, Gambino 

G. Aldosterone and Mineralocorticoid Receptor System in Cardiovascular 

Physiology and Pathophysiology. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 

2018; Article ID 1204598:1-10. https://doi.org/10.1155/2018/1204598 

25. Grandi E, Maleckar MM. Anti-arrhythmic strategies for atrial 

fibrillation. Pharmacol Ther. 2016 Dec;168:126-142. doi: 

10.1016/j.pharmthera.2016.09.012 

26. Сычёв ОС, Романова ЕН, Срибная ОВ. Результаты клинического 



178 

исследования «Оценка эффективности и безопасности препарата этацизин у 

больных с нарушениями ритма без выраженой органической патологии 

сердца». Аритмология. 2016;3(19):2-11. 

27. Kakkar AK, Mueller I, Bassand JP, Fitzmaurice DA,  Goldhaber SZ,  

Goto S, et al. Risk profiles and antithrombotic treatment of patients newly diagnosed 

with atrial fibrillation at risk of stroke: perspectives from the international, 

observational, prospective GARFIELD registry. PLoS One. 2013;8(5):e63479. doi: 

10.1371/journal.pone.0063479 

28. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST) Inve stigators. 

Preliminary report: effect of encainide and flecainide on mortality in a randomized 

trial of arrhythmia suppression after myocardial infarction. New Engl J Med. 

1989;321(6):406-12. 

29. Effect of the antiarrhythmic agent moricizine on survival after-

myocardial infarction. The Cardiac Arrhythmia Suppression Trial II Investigators. 

New Engl J Med. 1992;327(4):227-33. 

30. Іванов ВП. Клінічна ефективність та безпечність етацизину в 

пацієнтів з симптомною шлуночковою екстрасистолією без тяжких 

структурних уражень міокарда. Український кардіологічний журнал. 

2017;4:90-99. 

31. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

Фібриляція передсердь. Наказ МОЗ № 597 від 15.06.2016. 

32. Coumel P. Neural aspects of paroxysmal atrial fibrillation. In: RH Falk, 

PJ Podrid, eds. Atrial fibrillation. Mechanisms and management. New York: Raven 

Press; 1992. 109-25 р. 

33. Xi Y, Cheng J. Dysfunction of the autonomic nervous system in atrial 

fibrillation. J Thorac Dis. 2015;7(2):193-8. doi: 10.3978/j.issn.2072-

1439.2015.01.12 

34. Зинченко ЮВ, Фролов АИ. Профилактическая антиаритмическая 

терапия у больных с фибрилляцией предсердий. Український кардіологічний 



179 

журнал.2015;4:110-122. 

35. Сичов ОС, Коваленко ВМ, Дзяк ГВ, Коркушко АВ, Жарінов ОЙ, 

Гринь ВК, та ін. Антиаритмічна терапія при фібриляції передсердь. 

Рекомендації Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів 

України. Київ; 2015. 59 с. 

36. Зінченко ЮВ, Страфун ОВ, Кубан ГВ. Небезпечні побічні ефекти 

аміодарона «аміодаронова легеня». Український кардіологічний журнал. 

2014;6:85-91.  

37. Фогорос РН. Антиаритмические средства. Практическое 

руководство. Москва: «Издательство БИНОМ». 2009. 200 с. 

38. Packer DL, Kowal RC, Wheelan KR, Irwin JM, Champagne J, Guerra 

PG, et al. Cryoballoon Ablation of Pulmonary Veins for Paroxysmal Atrial 

Fibrillation. First Results of the North American Arctic Front (STOP AF) Pivotal 

Trial. J Am Coll Cardiol. 2013 Apr 23;61(16):1713-23. doi: 

10.1016/j.jacc.2012.11.064. 

39. Wilber DJ, Pappone C, Neuzil P, De Paola A, Marchlinski F, Natale A, 

et al. ThermoCool AF Trial Investigators. Comparison of antiarrhythmic drug 

therapy and radiofrequency catheter ablation in patients with paroxysmal atrial 

fibrillation: a randomized controlled trial. JAMA. 2010 Jan 27;303(4):333-40. doi: 

10.1001/jama.2009.2029. 

40. Shi LZ, Heng R, Liu SM, Leng FY. Effect of catheter ablation versus 

antiarrhythmic drugs on atrial fibrillation: A meta-analysis of randomized controlled 

trials. Exp Ther Med. 2015;10(2):816-822. doi: 10.3892/etm.2015.2545 

41. Недоступ АВ, Благова ОВ. Этацизин: место в лечении аритмий. 

Kardiol serdečno-sosud hir. 2009;4:62. 

42. Попова ЕП. Сравнение эффектов антиаритмиков І класса этмозина 

и этацизина на спектральные показатели вариабельности сердечного ритма у 

крыс. Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний. 

2018;6(17):45-50. 

43. Недоступ АВ. Некоторые трудности и спорные вопросы лечения 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23500312


180 

аритмий. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. 2007;1:9-15. 

44. Павлов ЕГ, Чапурных АВ, Соловьев ОВ. Применение этацизина в 

комбинированной терапии рецидивирующей фибрилляции. Кардиология и 

сердечно-сосудистая хирургия. 2010;1(3):64-70. 

45. Царегородцев ДА, Седов АВ, Мельник НВ, Окишева ЕА, Сулимов 

ВА. Новые возможности применения неинвазивных электрофизиологических 

предикторов внезапной сердечной смерти: прогнозирование эффективности и 

безопасности антиаритмической терапии. Кардиология и сердечно-сосудистая 

хирургия. 2015;6(8):113-120. 

46. Романова ОМ, Іванов ВП, Гребеник МВ. Етацизин в сучасній 

практиці лікування серцевих аритмій. Матеріали VII науково-практичної 

конференції асоціації аритмологів України; 2017 Трав 18-19; Київ. Здоров’я 

України. 2017;3. с. 28-29. http://health-ua.com/article/30861-etatcizin-u-suchasnj-

praktitc-lkuvannya-sertcevih-aritmj 

47. Іванов ВП. Клінічна ефективність та безпечність етацизину в 

пацієнтів з симптомною шлуночковою екстрасистолією без тяжких 

структурних уражень міокарда. Український кардіологічний журнал. 

2017;4:90-99. 

48. Гребеник МВ, Маслій СМ. Клінічний досвід фармакотерапії 

аритмії: фокус на етацизин – ефективність і профіль безпечності. Український 

кардіологічний журнал. 2017;6:96-103. 

49. Подзолков ВИ, Тарзиманова АИ. Пропафенон в лечении 

нарушений ритма сердца. Кардиология. 2012;5:70-73. 

50. Курбанов РД, Закиров НУ, Азизов ШК. Профилактическая 

эффективность пропафенона у больных с рецидивирующими формами 

фибрилляции предсердий. Российский кардиологический журнал. 

2009;6(80):40-44. 

51. Фомина ИГ, Тарзиманова АИ, Ветлужский АВ, Абрамова АА, 

Антонченко ИВ, Боримова ЕВ, и др. Пропафенон при восстановлении 

синусового ритма у больных с персистирующей формой фибрилляции 



181 

предсердий. «ПРОМЕТЕЙ» – открытое, мультицентровое, пилотное 

исследование в Российской Федерации. Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика. 2005;4(5):62-65. 

52. Миллер ОН, Старичков СА, Поздняков ЮМ, Лучинский СА, 

Тарасов АВ, Дощицин ВЛ, и др. Эффективность и безопасность применения 

пропафенона (Пропанорма) и амиодарона (Кордарона) у больных с 

фибрилляцией предсердий на фоне артериальной гипертонии, ишемической 

болезни сердца и хронической сердечной недостаточности с сохраненной 

систолической функцией левого желудочка. Многоцентровое, открытое, 

рандомизированное проспективное, сравнительное исследование ПРОСТОР. 

Рос кардиол журн. 2010;4:56-72. 

53. Сычёв ОС, Романова ЕН, Правосудович СА. Пропафенон в 

лечении пациентов с фибрилляцией предсердий. Материалы V научно-

практической конференции ассоциации аритмологов Украины; 2015 Мая 19-

20; Киев; Здоров’я України; 2015. с. 10. 

54. Сычёв ОС, Зинченко ЮВ. Эффективность применения 

антиаритмического препарата этацизин у больных с нарушениями ритма. 

Украинский кардиологический журнал. 2007;4:1-6. 

55. Волков ВИ, Строна ВИ. Дозозависимые и гендерные особенности 

действия этацизина у больных с желудочковыми нарушениями сердечного 

ритма. Український терапевтичний журнал. 2008;4:36-41. 

56. Зинченко Ю.В. Проаритмогенное действие пропафенона у 

больных с трепетанием предсердий. Український кардіологічний журнал. 

2010;1:89-95. 

57. Mayyas F, Alzoubi KH, Van Wagoner DR. Impact of aldosterone 

antagonists on the substrate for atrial fibrillation: aldosterone promotes oxidative 

stress and atrial structural/electrical remodeling. Int J Cardiol. 2013 Oct 

15;168:5135-42. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.08.022 

58. Багрий АЭ. Место антагонистов альдостерону в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний: сегодня и завтра. Новости медицины и фармации. 



182 

Кардиология. [Интернет]. 2010;338. Доступно: http://www.mif-

ua.com/archive/article/15050 

59. Marney AM, Brown NJ. Aldosterone and endorgan damage. Clinical 

Science. 2007;113:267-78. doi:10.1042/CS20070123 

60. Catena C, Colussi G, Nadalini E, Chiuch A, Baroselli S, Lapenna R, et 

al. Cardiovascular outcomes in patients with primary aldosteronism after treatment. 

Arch Intern Med. 2008 Jan 14;168(1):80-5. doi: 10.1001/archinternmed.2007.33. 

61. Milliez P, Girerd X, Plouin PF, Blacher J, Safar ME, Mourad JJ. 

Evidence for an increased rate of cardiovascular events in patients with primary 

aldosteronism. J Am Coll Cardiol. 2005 Apr 19;45(8):1243-8. doi: 

10.1016/j.jacc.2005.01.015 

62. Reil JC, Hohl M, Selejan S, Lipp P, Drautz F, Kazakow A, et al. 

Aldosterone promotes atrial fibrillation. Eur Heart J. 2012 Aug;33(16):2098-108. 

doi: 10.1093/eurheartj/ehr266 

63. Какучая ТТ, Кочладзе НГ. Неаритмические препараты в лечении 

фибрилляции предсердий. Анналы аритмологии. 2005;3:32-39. 

64. Boos CJ, Lip GY. Targeting the renin-angiotensin-aldosterone system 

in atrial fibrillation: from pathophysiology to clinical trials. J Human Hypertens. 

2005. Nov;19(11):855-9 doi: 10.1038/sj.jhh.1001933 

65. Briet M, Barhoumi T, Mian MOR, Coelho SC, Ouerd S, Rautureau Y, 

et al. Aldosterone-induced vascular remodeling and endothelial dysfunction require 

functional angiotensin type 1A receptors. Hypertension. 2016 May;67(5):897-905. 

doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.115.07074. 

66. Diez J. Profibrotic effects of angiotensin II in the heart a matter of 

mediators. Hypertension. 2004;43: 1164. 

doi:10.1161/01.HYP.0000128620.57061.67 

67. Shang LL, Sanyal S, Pfahnl AE, Jiao Z, Allen J, Liu H, et al. NF– B–

dependent transcriptional regulation of the cardiac scn5a sodium channel by 

angiotensin II. Am J Physiol Cell Physiol. 2008 Jan;294(1):C372-9. doi: 

10.1152/ajpcell.00186.2007 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allen%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18032528


183 

68. Ehrlich JR, Hohnloser SH, Nattel S. Role of angiotensin system and 

effects of its inhibition in atrial fibrillation: clinical and experimental: clinical and 

experimental evidence. Eur Heart J. 2006 Mar;27(5):512-8. 

doi:10.1093/eurheartj/ehi668 

69. Ibarrola J, Sadaba R, Martinez-Martinez E, Garcia-Peña A, Arrieta V, 

Alvarez V, et al. Aldosterone Impairs Mitochondrial Function in Human Cardiac 

Fibroblasts via A-Kinase Anchor Protein 12. Sci Rep. 2018 May 1;8(1):6801. doi: 

10.1038/s41598-018-25068-6 

70. Verheule S, Sato T, Everett T, Engle SK, Otten D, Rubart-von der 

Lohe M, et al. Increased vulnerability to atrial fibrillation in transgenic mice with 

selective atrial fibrosis caused by overexpression of TGF-beta1. Circ Res. 2004 Jun 

11;94(11):1458-65. doi: 10.1161/01.RES.0000129579.59664.9d 

71. Burstein B, Qi XY, Yeh YH, Calderone A, Nattel S. Atrial 

cardiomyocyte tachycardia alters cardiac fibroblast function: A novel consideration 

in atrial remodeling. Cardiovasc Res. 2007 Dec 1;76(3):442-52. doi: 

10.1016/j.cardiores.2007.07.013 

72. Lavall D, Selzer C, Schuster P, Lenski M, Adam O, Schäfers HJ, et al. 

The mineralocorticoid receptor promotes fibrotic remodeling in atrial fibrillation. J 

Biol Chem. 2014;289:6656-6668. doi: 10.1074/jbc.M113.519256. 

73. Wozakowska-Kaplon B, Bartkowiak R, Janiszewska G. A decrease in 

serum aldosterone level is associated with maintenance of sinus rhythm after 

successful cardioversion of atrial fibrillation. Pacing Clin Electrophysiol. 2010 

April 23;33:561-5. doi.org/10.1111/j.1540-8159.2009.02673 

74. Минушкина ЛО, Затейщиков ДА. Эплеренон – селективный 

блокатор рецепторов альдостерону. Фарматека. 2007;3(138):10-17. 

75. Viengchareun S, Le Menuet D, Martinerie L, Munier M, Pascual-Le 

Tallec L, Lombès M. The mineralocorticoid receptor: insights into its molecular 

and (patho)physiological biology. Nucl Recept Signal. 2007 Nov 30;5:e012. doi: 

10.1621/nrs.05012. 

76. Tsai CT, Chaing FT, Tseng CD, Hwang JJ, Kuo KT, Wu CK, et al. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16311236


184 

Increased expression of mineralocorticoid receptor in human atrial fibrillation and a 

cellular model of atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2010 Feb 23;55(8):758-70. 

doi: 10.1016/j.jacc.2009.09.045 

77. Pei DA, Yan YY, Li L, Xu ZY, Huang JY, Wang M, et al. 

Mineralocorticoid receptor, CYP11B2 mRNA expression, and atrial matrix 

remodelling in patients with atrial fibrillation. Acta Cardiol. 2010;6:527-33. 

78. Seccia TM, Caroccia B, Adler GK, Maiolino G, Cesari M, Rossi GP. 

Arterial hypertension, atrial fibrillation, and hyperaldosteronism: the triple trouble. 

Hypertension. 2017;69:545-550. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08956 

79. Tsai CF, Yang SF, Chu HJ, Ueng KC. Cross-talk between 

mineralocorticoid receptor/angiotensin II type 1 receptor and mitogen-activated 

protein kinase pathways underlies aldosterone-induced atrial fibrotic responses in 

HL-1 cardiomyocytes. Int J Cardiol. 2013;169:17-28. doi: 

10.1016/j.ijcard.2013.06.046 

80. Lammers C, Dartsch T, Brandt MC, Rottländer D, Halbach M, 

Peinkofer G, et al. Spironolactone prevents aldosterone induced increased duration 

of atrial fibrillation in rat. Cell Physiol Biochem. 2012;29:833-840. doi: 

10.1159/000178483 

81. Гиляревский СР, Голшмид МВ, Кузьмина ИМ. Роль антагонистов 

рецепторов альдостерону в профилактике и лечении сердечно-сосудистых и 

почечных заболеваний: реальность и перспективы. Русский Медицинский 

Журнал. 2014;23:1689-1698. 

82. Struthers AD, Under T. Physyology of aldosterone and pharmacology 

of aldosterones blockers. Eur Heart J. 2012;33(22):2782-2795. 

83. Беловол АН. Антагонисты минералокортикоидных 

(альдостероновых) рецепторов в лечении хронической сердечной 

недостаточности. Здоров’я України. 2009;17:51-53. 

84. Zhao J, Li J, Li Y, Shan H, Gong Y, Yang B. Effects of spironolactone 

on atrial structural remodeling in a canine model of atrial fibrillation produced by 

prolonged atrial pacing. Br J Pharmacol. 2010 Apr; 159(8):1584-1594. doi: 



185 

10.1111/j.1476-5381.2009.00551.x 

85. Dabrowski R, Borowiec A, Smolis-Bak E, Kowalik I, Sosnowski C, 

Kraska A, et al. Effect of Combined Spironolactone–β-Blocker ± Enalapril 

Treatment on Occurrence of Symptomatic Atrial Fibrillation Episodes in Patients 

With a History of Paroxysmal Atrial Fibrillation (SPIR-AF Study). Am J Cardiol. 

2010 Dec 1;106(11):1609-14. doi: 10.1016/j.amjcard.2010.07.037 

86. Ена ЛМ, Мудрук ИВ. Эффективность спиронолактона у пациентов 

пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибриляцией передсердий. 

Кардиология: от науки к практике. 2012;1:46-55. 

87. Williams RS, deLemos JA, Dimas V, Reisch J, Hill JA, Naseem RH. 

Effect of spironolactone on patients with atrial fibrillation and structural heart 

disease. Clin Cardiol. 2011 Jul;34(7):415-9. doi: 10.1002/clc.20914. 

88. Chung YW, Yang YH, Wu CK, Yu CC, Juang JM, Wang YC, et al. 

Spironolactone is associated with reduced risk of new-onset atrial fibrillation in 

patients receiving renal replacement therapy. Int J Cardiol. 2016 Jan 1;202:962-6. 

doi: 10.1016/j.ijcard.2015.05.167.  

89. Moe GW, Laurent G, Doumanovskaia L, Konig A, Hu X, Dorian P. 

Matrix metalloproteinase inhibition attenuates atrial remodeling and vulnerability 

to atrial fibrillation in a canine model of heart failure. J Card Fail. 2008;14(9):768-

776. doi: org/10.1016/j.cardfail.2008.07.229 

90. Shroff SC, Ryu K, Martovitz NL, Hoit BD, Stambler BS. Selective 

aldosterone blockade suppresses atrial tachyarrhythmias in heart failure. Journal of 

Cardiovascular Electrophysiology. 2006;17(5):534-541. doi.org/10.1111/j.1540-

8167.2006.00372.x 

91. Burla AK, Neves MF, Oigman W, Mandarim-de-Lacerda CA. 

Eplerenone offsets cardiac and aortic adverse remodeling in spontaneously 

hypertensive rats. Int J Cardiol. 2007 Jan 2;114(1):64-70. doi: 

10.1016/j.ijcard.2006.01.007 

92. Savoia C, Touyz RM, Amiri F, Schiffrin EL. Selective 

mineralocorticoid receptor blocker eplerenone reduces resistance artery stiffness in 



186 

hypertensive patients. Hypertension. 2008 Feb;51(2):432-9. doi: 

10.1161/HYPERTENSIONAHA.107.103267. 

93. Pitt B, Reichek N, Willenbrock R, Zannad F, Phillips RA, Roniker B, 

et al. Effects of Eplerenone, Enalapril, and Eplerenone/Enalapril in Patients With 

Essential Hypertension and Left Ventricular Hypertrophy The 4E–Left Ventricular 

Hypertrophy Study. Circulation. 2003 Oct 14;108(15):1831-8. doi: 

10.1161/01.CIR.0000091405.00772.6E 

94. Багрий АЭ, Коваль ЕА. Новая возможность комбинированой 

терапии при тяжелой артериальной гипертензии: эплеренон. Здоров’я 

України. 2009;18(1):11–13. 

95. Zannad F, McMurray J, Krum H, van Veldhuisen DJ, Swedberg K, Shi 

H, et al. EMPHASIS-HF Study Group. Eplerenone in patients with systolic heart 

failure and mild symptoms. N Engl J Med. 2011 Jan 6;364(1):11-21. doi: 

10.1056/NEJMoa1009492 

96. Ito Y, Yamasaki H, Naruse Y, Yoshida K, Kaneshiro T, Murakoshi N, 

et al. Effect of eplerenone on maintenance of sinus rhythm after catheter ablation in 

patients with long-standing persistent atrial fibrillation. Am J Cardiol. 2013 Apr 

1;111(7):1012-8. doi: 10.1016/j.amjcard.2012.12.020 

97. Takemoto Y, Ramirez RJ, Kaur K, Salvador-Montañés O, Ponce-

Balbuena D, Ramos-Mondragón R, et al. Eplerenone Reduces Atrial Fibrillation 

Burden Without Preventing Atrial Electrical Remodeling. J Am Coll Cardiol. 2017 

Dec 12;70(23):2893-2905. doi: 10.1016/j.jacc.2017.10.014. 

98. Ezekowitz JA, McAlister FA. Aldosterone blockade and left ventricular 

dysfunction: a systematic review of randomized clinical trials. Eur Heart J. 2009 

Feb;30(4):469-77. doi: 10.1093/eurheartj/ehn543 

99. Neefs J, van den Berg NW, Limpens J, Berger WR, Boekholdt SM, 

Sanders P, et al. Aldosterone pathway blockade to prevent atrial fibrillation: A 

systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol. 2017 Mar 15;231:155-161. doi: 

10.1016/j.ijcard.2016.12.029 

100. Alexandre J, Sezai A, Milliez P. Comment on “Aldosterone pathway 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Groot%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28062142


187 

blockade to prevent atrial fibrillation: A systematic review and meta-analysis” by 

Neefs et al. Int J Cardiol. 2017 September 1;242:22. 

101. Iravanian S, Dudley SC. The renin-angiotensin-aldosteron system 

(RAAS) and cardiac arrhythmias. Heart Rhythm. 2008;5(6):12-17. doi: 

10.1016/j.hrthm.2008.02.025 

102. Choisy SC, Arberry LA, Hancox JC, James AF. Increased 

susceptibility to atrial tachyarrhythmia in spontaneously hypertensive rat hearts. 

Hypertension. 2007;49(3):498–505.  

103. Kistler PM, Sanders P, Dodic M, Spence SJ, Samuel CS, Zhao C, et al. 

Atrial electrical and structural abnormalities in an ovine model of chronic blood 

pressure elevation after prenatal corticosteroid exposure: implications for 

development of atrial fibrillation. Eur Heart J. 2006 Dec;27(24):3045-56. doi: 

10.1093/eurheartj/ehl360 

104. Dixen U, Ravn L, Soeby-Rasmussen C, Paulsen AW, Parner J, 

Frandsen E, et al. Raised plasma aldosterone and natriuretic peptides in atrial 

fibrillation. Cardiology. 2007;108(1):35-9. doi: 10.1159/000095671 

105. Подзолков ВИ, Тарзиманова АИ. Роль ренин–ангиотензин–

альдостероновой системы в патогенезе фибрилляции предсердий. 

Независимое издании для практикуючих врачей. 2011;26:1572-76. 

106. Van Gelder IC, Smit MD, Alings M, Crijns HJGM. Upstream therapy 

in patients with early fibrillation. The relevance of the Routine versus Aggressive 

upstream rhythm Control for prevention of early atrial fibrillation in heart failure 

(RACE 3) study. Neth Heart J. 2010 Nov; 18(11):522-523. doi: 10.1007/s12471-

010-0827-9 

107. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M, 

et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the 

Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of 

Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J 

Hypertens. 2013 Jul;31(7):1281-357. doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc. 

108. Kalus JS, Coleman CI, White CM. The impact of suppressing the 



188 

renin-angiotensin system on atrial fibrillation J Clin Pharmacol. 2006 Jan;46(1):21-

8. doi: 10.1177/0091270005283284 

109. Heckbert SR, Wiggins KL, Glazer NL, Dublin S, Psaty BM, Smith NL, 

et al. Antihypertensive treatment with ACE inhibitors or beta-blockers and risk of 

incident atrial fibrillation in a general hypertensive population. Am J Hypertens. 

2009 May;22(5):538-44. doi: 10.1038/ajh.2009.33 

110. Schneider MP, Hua TA, Böhm M, Wachtell K, Kjeldsen SE, 

Schmieder RE. Prevention of atrial fibrillation by Renin-Angiotensin system 

inhibition a meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2010 May 25;55(21):2299-307. doi: 

10.1016/j.jacc.2010.01.043 

111. Belluzzi F, Sernesi L, Preti P, Salinaro F, Fonte ML, Perlini S. 

Prevention of recurrent lone atrial fibrillation by the angiotensin II converting 

enzyme ingibitor ramipril in normotensive patients. J Am Coll Cardiol. 2009 Jan 

6;53(1):24-9. doi: 10.1016/j.jacc.2008.08.071 

112. Романова ОМ, Соломенчук ТМ. Патофізіологічні механізми 

впливу інгібіторів АПФ на аритмогенез у хворих з фібриляцією передсердь. 

Ліки України. 2013;1(167):47-53. 

113. Engelmann M, Svendsen H. Inflammation in the genesis and 

perpetuation of atrial fibrillation. Eur Heart J. 2005;26(20):2083-2092. 

doi.org/10.1093/eurheartj/ehi350 

114. Wazni OM, Marrouche NF, Martin DO, Verma A, Bhargava M, Saliba 

W, et al. Radiofrequency ablation vs antiarrhythmic drugs as first-line treatment of 

symptomatic atrial fibrillation: a randomized trial. JAMA. 2005 Jun 

1;293(21):2634-40. doi: 10.1001/jama.293.21.2634 

115. Madrid AH, Peng J, Zamora J, Marín I, Bernal E, Escobar C, et al. The 

role of angiotensin erceptor blockers and/or angiotensin converting enzyme 

inhibitors in the prevention of atrial fibrillation in patients with cardiovascular 

diseases: Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Pacing Clin 

Electrophysiol. 2004 Oct;27(10):1405-10. doi: 10.1111/j.1540-8159.2004.00645.x 

116. Жигунова АК. Антиаритмические эффекты блокаторов ренин-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15928285


189 

ангиотензиновой системы и их роль в лечении и профилактике фибриляции 

предсердий. Украинский медицинский журнал. 2012;5(91). Доступно: 

https://www.umj.com.ua/article/42226/antiaritmicheskie-effekty-blokatorov-

renin-angiotenzinovoj-sistemy-i-ix-rol-v-lechenii-i-profilaktike-fibrillyacii-

predserdij 

117. Madrid AH, Bueno MG, Rebollo JM, Marín I, Peña G, Bernal E, et al. 

Use of irbesartan to maintain sinus rhythm in patients with longlasting persistent 

atrial fibrillation: a prospective and randomized study. Circulation. 2002 Jul 

16;106(3):331-6.  

118. Wachtell K, Lehto M, Gerdts E, Olsen MH, Hornestam B, Dahlöf B, 

et al. Angiotensin II Receptor Blockade Reduces New-Onset Atrial Fibrillation and 

Subsequent Stroke Compared to Atenolol. The Losartan Intervention for End Point 

Reduction in Hypertension (LIFE) Study. J Am Coll Cardiol. 2005;45:712-19. 

doi.org/10.1016/j.jacc.2004.10.068 

119. Wachtell K, Hornestam B, Lehto M, Slotwiner DJ, Gerdts E, Olsen 

MH, et al. Cardiovascular Morbidity and Mortality in Hypertensive Patients with a 

History of Atrial Fibrillation.The Losartan Intervention for End Point Reduction in 

Hypertension (LIFE) Study. J Am Coll Cardiol. 2005 Mar 1;45(5):705-11. doi: 

10.1016/j.jacc.2004.06.080 

120. Захарова НВ, Кузьмина-Крутецкая СР. Клиническая 

фармакология сартанов: класс-эффект и фармакодинамические особенности 

препаратов. Системные гипертензии. 2011;3:10-16. 

121. Schmieder RE, Kjeldsen SE, Julius S, McInnes GT, Zanchetti A, Hua 

TA. Reduced incidence of new-onset atrial fibrillation with angiotensin II receptor 

blockade: the VALUE trial. J Hypertens. 2008 March;26(3):403-11. 

122. Fogari R, Zoppi A, Mugellini A, Corradi L, Lazzari P, Preti P, et al. 

Comparative evaluation of effect of valsartan/amlodipine and atenolol/amlodipine 

combinations on atrial fibrillation recurrence in hypertensive patients with type 2 

diabetes mellitus. J Cardiovasc Pharmacol. 2008 Mar;51(3):217-22. doi: 

10.1097/FJC.0b013e318160b42a. 



190 

123. Klemm HU, Heitzer T, Ruprecht U, Meinertz T, Ventura R. Impact of 

angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers on 

the long-term outcome after pulmonary vein isolation for paroxysmal atrial 

fibrillation. Cardiology. 2010;117(1):14-20. doi: 10.1159/000318016 

124. Sicouri S, Cordeiro JM, Talarico M, Antzelevitch C. Antiarrhythmic 

effects of losartan and enalapril in canine pulmonary vein sleeve preparations. J 

Cardiovasc Electrophysiol 2011;22:698. doi: 10.1161/CIRCEP.111.969493 

125. Galzerano D, Di Michele S, Paolisso G, Tuccillo B, Lama D, Carbotta 

S, et al. A multicentre, randomized study of telmisartan versus carvedilol for 

prevention of atrial fibrillation recurrence in hypertensive patients. J Renin 

Angiotensin Aldosterone Syst. 2012 Dec;13(4):496-503. doi: 

10.1177/1470320312443909 

126. Huang CY, Yang YH, Lin LY, Tsai CT, Hwang JJ, Chen PC, et al. 

Renin-angiotensin-aldosterone blockade reduces atrial fibrillation in hypertrophic 

cardiomyopathy. Heart. 2018 Aug;104(15):1276-1283. doi: 10.1136/heartjnl-2017-

312573 

127. Wang X, Li G. Irbesartan prevents sodium channel remodeling in a 

canine model of atrial fibrillation. J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2018 

January-March;19(1):1470320318755269. doi.org/10.1177/1470320318755269. 

128. Іванов ВП, Данілевич ТД. Роль альдостерону в розвитку 

фібриляції передсердь, антиальдостеронова концепція в upstream-терапії. 

Кардиология от науки к практике. 2016;1:89-101. 

129. Іванов ВП, Данілевич ТД. Патофізіологічна роль ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи в розвитку і підтриманні фібриляції 

передсердь. Блокатори ренін-анготензин-альдостеронової системи як 

перспективний напрям upstream-терапії. Серце і судини. 2017;3(59):100-5.  

130. Шилов АМ, Авшалумов АШ, Синицина ЕН, Еремина ИВ. 

Коррекция факторов риска у пациентов с избыточной массой тела, 

сочетающейся с инсулинорезистентностью и артериальной гипертонией 

Русский медицинский журнал. 2011;19(2):1-7. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29371376


191 

131. Бунин ЮА, Федякина ЛФ. Комбинированная профилактическая 

антиаритмическая фармакотерапия фибрилляции и трепетания предсердий. 

Российский Кардиологический Журнал. 2006;6:35-45.  

132. Kolimechkov S. Body Mass Index. [Internet]. STK Sport UK. 2014. P. 

1-7. Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/310447991_Body_Mass_Index. 

133. Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, Afilalo J, Armstrong A, Ernande L, 

et al. Recommendations for cardiac chamber quantifications by echocardiography in 

adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European 

Association of Cardiovascular Imaging. J Am Soc Echocardiog. 2015;28(1):1-39. 

134. Ganau A, Devereux R, Roman M. Patterns of left 

ventricularтhypertrophy and geometric remodeling inтessential hypertension. J Am 

Coll Cardiol. 1992;19:1550-58. 

135. Коваленко ВМ, Сичов ОС, Долженко ММ, Іванів ЮА, Деяк СІ, 

Поташев СВ, та ін. Рекомендації з ехокардіографічної оцінки діастолічної 

функції лівого шлуночка. Рекомендації робочої групи з функціональної 

діагностики Асоціації кардіологів України та Всеукраїнської асоціації 

фахівців з ехокардіографії. 2016. http://www.webcardio.org/rekomendatsiji-z-

ekhokardioghrafichnoji-otsinky-diastolichnoji-funktsiji-livogho-shlunochka.aspx. 

136. Nagueh SF, Appleton CP, Gillebert TC. Recommendations for the 

Evaluationof Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography. J Am Soc 

Echocardiography. 2009;22(2):107-133. 

137. Сичов ОС, Лутай МІ, Романова ОМ. Амбулаторне ЕКГ-

моніторування. Рекомендації Асоціації кардіологів України. Київ. 2010. 44 с. 

138. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work 

Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management 

of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl 2013;3:1-150. 

139. Реброва ОЮ. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ STATISTICA. М.: МедиаСфера. 

2006. 312 с. 

http://infomedik.info/med/66.htm


192 

140. Фурман НВ, Шматова СС, Довгалевский ПЯ. Длительность и 

дисперсия интервалов QT и QТc при выполнении стресс-теста больными 

ишемической болезнью сердца с желудочковыми нарушениями ритма. 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2006;5(8):48-51. 

141. Целуйко ВИ, Радченко ОВ. Холтеровское мониторирование в 

диагностике нарушений ритма и проводимости сердца. Ліки України. 2016;5-

6:21-35. 

142. Monte I, Licciardi S, Modica G. Myocardial strain rate in normal 

subjects. Ital Heart J. 2005;6(9):604-611. 

143. Ponikowski P, Voors AA, Anker DS, Bueno H, Cleland GFJ, Coats 

JSA, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 

heart failure: The task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic 

heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) developed with the 

special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart 

J. 2016 14 July;37(27):2129-2200. 

144. Fagard RH, Staessen JA, Thijs L, Celis H, Bulpitt CJ, de Leeuw PW, et 

al. On-treatment diastolic blood pressure and prognosis in systolic hypertension. 

Arch Intern Med. 2007 Sep 24;167(17):1884-91. doi: 10.1001/archinte.167.17.1884 

145. Коваленко ВМ, Іванів ЮА, Долженко ММ, Деяк СІ, Поташев СВ, 

Носенко НМ. Кількісна ехокардіографічна оцінка порожнин серця. Проект 

рекомендацій робочої групи з функціональної діагностики Асоціації 

кардіологів України та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

фахівців з ехокардіографії». Газета «Новости медицины и фармации» 

Кардиология 2011. http://www.mif-ua.com/archive/article_print/16880. 

146. Данілевич ТД. Циркадна регуляція та порушення серцевого ритму 

в пацієнтів з гіпертонічною хворобою і частими рецидивами фібриляції 

передсердь. Серце і судини. 2018;1:20-8. 

147. Данілевич ТД. Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки за 

даними ехокардіографічного дослідження у пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою і частими рецидивами фібриляції передсердь. Львівський медичний 



193 

часопис/Acta Medica Leopoliensia. 2018;1:4-13. 

148. Іванов ВП, Данілевич ТД. Характер змін показників добового 

моніторування ЕКГ та особливості структурно-функціонального стану 

міокарду в залежності від рівня альдостерону в хворих з гіпертонічною 

хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь. Запорожский 

медицинский журнал. 2018;5(110):606-14.  

149. Іванов ВП, Данілевич ТД. Зв'язок показників структурно-

функціонального стану cерцево-судинної системи з плазмовим рівнем 

альдостерону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами 

фібриляції передсердь. Клінічна та експериментальна патологія. 2018;1:48-55.  

150. Danilevych TD, Ivanov VP. The predictors of frequent recurrent atrial 

fibrillation in patients with arterial hypertension. In: Acute cardiovascular care 2018 

[Internet]; 2018 March 3-5; Milan, Italy. Eur Heart J Acute cardiovascular care. 

2018 March 2;7(1):316. [cited 2018 March 2].  Available from: 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2048872617751067  

151. Данілевич ТД. Фактори ризику виникнення частих рецидивів 

фібриляції передсердь у хворих на гіпертонічну хворобу. Матеріали XIV 

міжнародної наук. конф. студентів та молодих вчених " Перший крок в науку"; 

2017 Квіт 26-28; Вінниця. Вінниця: ВНМУ ім. М.І. Пирогова; 2017, с. 319-20.  

152. Данілевич ТД. Паралелі між рівнем альдостерону і різними 

клініко-інструментальними показниками в пацієнтів із гіпертонічною 

хворобою II стадії з/та без часто рецидивуючої фібриляції передсердь. 

Матеріали терапевтичної конференції молодих вчених ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова клініки МКЛ №1; 2017 Лют 10; Вінниця. Вінниця: ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова; 2017, с. 3-4. 

153. Данілевич ТД. Особливості перебігу вагус-асоційованої 

фібриляції передсердь у хворих на гіпертонічну хворобу. Матеріали XVIII 

Національного конгресу кардіологів України; 2017 Вер 20-22; Київ. 

Український кардіологічний журнал. 2017;1(дод):17-8. 

154. Данілевич ТД. Кореляційні зв’язки між рівнем альдостерону та 



194 

різними клініко-інструментальними показниками у пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь. Матеріали XV 

міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених "Перший крок 

в науку" 2018 Квіт 18-20; Вінниця. Вінниця: ВНМУ ім. М.І. Пирогова; 2018,  

с. 301. 

155. Danilevych TD, Ivanov VP. Correlation of plasma level of aldosterone 

with clinical and instrumental parametrs of the cardiovascular system in patients 

with arterial hypertension. In: World Congress of Cardiology and Cardiovascular 

Health 2018 [Internet]; 2018 Dec 5-8; Dubai, United Arab Emirates. Global heart. 

2018;13(4):440. [cited Dec 2018] Available from: 

https://doi.org/10.1016/j.gheart.2018.09.224  

156. Іванов ВП, Данілевич ТД. Антиаритмічна ефективність і 

безпечність препаратів 1С класу етацизину та пропафенону в пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою й частими рецидивами фібриляції передсердь. 

Український кардіологічний журнал. 2018;2:32-8.  

157. Іванов ВП, Данілевич ТД. Асоціації між плазмовим рівнем 

альдостерону і антиаритмічною ефективністю препаратів 1С класу 

пропафенону та етацизину у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими 

рецидивами фібриляції передсердь. Ліки України плюс. 2018;1(34):52-7. 

158. Іванов ВП, Данілевич ТД. Антиаритмічна ефективність 

еплеренону в комплексній терапії пацієнтів з гіпертонічною хворобою та 

частими рецидивами фібриляції передсердь. Український кардіологічний 

журнал. 2018;4:65-74. 

159. Данілевич ТД. Клінічна ефективність різних варіантів 

антигіпертензивної терапії у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і частими 

рецидивами фібриляції передсердь. Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю з дня народження 

С.І. Корхова; 2018 Квіт 19-20; Одеса. Одеса: ОНМедУ; 2018, с. 67. 

160. Данілевич ТД. Вплив «up-stream» терапії еплереноном на динаміку 

рівня офісного АТ у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими 



195 

рецидивами фібриляції передсердь через 3 місяці спостереження. Матеріали V 

Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і 

молодих учених BIMCO 2018; 2018 Квіт 4-6; Чернівці. Чернівці: БДМУ; 2018, 

с. 151. 

161. Данілевич ТД. Вплив «up-stream» терапії еплереноном на динаміку 

рівня офісного АТ у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими 

рецидивами фібриляції передсердь протягом 6 місяців спостереження. 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині»; 

2018 Бер 28-29; Харків. Харків: НФаУ; 2018, с. 103-4. 

162. Данілевич ТД. Антиаритмічна ефективність та безпека препаратів 

1С класу в пацієнтів з гіпертонічною хворобою й частими рецидивами 

фібриляції передсердь. Матеріали VIII Науково-практичної конференції 

Асоціації аритмологів України; 2018 Трав 17-18; Київ. Аритмологія 

2018;2(26):40-1.  

163. Данілевич ТД. Паралелі між ефективною антиаритмічною 

терапією та різними представниками блокаторів РААС. Матеріали 

конференції «Медико-соціальні проблеми артеріальної гіпертензії в Україні»; 

2018 Трав 30 - Черв 1; Одеса. Артеріальна гіпертензія. 2018;3(59):68. 

164. Данилевич ТД. Антиаритмическая эффективность блокаторов 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у пациентов с гипертонической 

болезнью и частыми рецидивами фибрилляции предсердий. Материалы 1-го 

съезда Евразийской Аритмологической Ассоциации; 2018 Сент 13-14; Гродно, 

Республика Беларусь. Гродно: ГрГМУ. 2018, с. 29-30. 

165. Іванов ВП, Данілевич ТД; винахідники; Вінницький національний 

медичний університет ім. М. І. Пирогова, патентовласник. Спосіб оптимізації 

лікування пацієнтів на гіпертонічну хворобу з частими нападами фібриляції 

передсердь. Патент України № 131439. 2019 Січ 10. 

166. Іванов ВП, Данілевич ТД. Вплив 6-місячного лікування різними 

варіантами антиаритмічної терапії на добову структуру частоти серцевих 

скорочень і порушень серцевого ритму в пацієнтів з гіпертонічною хворобою 



196 

та частими нападами фібриляції передсердь. Кардиология от науки к практике. 

2018;4(33):7-25. 

167. Іванов ВП, Данілевич ТД. Вплив 6-місячного лікування різними 

варіантами антиаритмічної терапії на структурно-функціональний стан 

міокарду лівого шлуночка в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими 

нападами фібриляції передсердь. Клінічна та експериментальна патологія. 

2018;4(66):38-45.  

168. Данілевич ТД. Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки на 

фоні 6-місячного прийому еплеренону в пацієнтів з гіпертонічною хворобою 

та частими рецидивами фібриляції передсердь. Матеріали XIX Національного 

конгресу кардіологів України; 2018 Вер 26-28; Київ. Український 

кардіологічний журнал. 2018;1(дод):140. 

169. Коваленко ВМ, Корнацький ВМ, редактори. Проблеми здоров’я і 

тривалості життя в сучасних умовах. Київ: Гордон; 2017. 300 с. 

170. Сычёв ОС. Фибрилляция предсердий. Современные подходы к 

лечению и профилактике осложнений у пациентов с сопутствующей 

патологией сердца. Кр. мед. часопис. 2011;6(86):54-57. 

171. Срібна ОВ, Горбась ІМ. Поширеність порушень ритму та 

провідності серед сільського населення України. Український кардіологічний 

журнал. 2008;2:89-94. 

172. Williams В, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M, et 

al. 2018 ESC/ESH Guidelines for themanagement of arterial hypertension : the Task 

Force for the management of arterial hypertension of the European Society of 

Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 

2018;39:3021-3104. doi:10.1093/eurheartj/ehy339 

173. Nieuwlaat R, Capucci A, Camm AJ, Olsson SB, Andresen D, Davies 

DW, et al. Atrial fibrillation management: a prospective survey in ESC Member 

Countries. The Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation. Eur Heart J. 2005 

Nov;26(22):2422-34. doi: 10.1093/eurheartj/ehi505 

174. Alam M, Bandeali SJ, Shahzad SA, Lakkis N. Real-life global survey 



197 

evaluating patients with atrial fibrillation (REALISE-AF): results of an international 

observational registry. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2012 Mar;10(3):283-91. doi: 

10.1586/erc.12.8. 

175. Le Heuzey JY, Breithardt G, Camm J, Crijns H, Dorian P, Kowey PR, 

et al. The Record AF Study: design, baseline data, and profile of patients according 

to chosen treatment strategy for atrial fibrillation. Am J Cardiol. 2010 Mar 

1;105(5):687-93. doi: 10.1016/j.amjcard.2009.10.012. 

176. Гетьман ТВ. Значущість і принципи фармакологічної корекції 

активності ренін-ангіотензинової системи в терапії при фібриляції передсердь. 

Український ревматологічний журнал. 2013;4(54):97-102. 

177. Folkeringa RJ, Hartgers J, Tieleman RG, Gorgels AP, Dassen WRM, 

Crijns HJGM. Atrial extrasystoles after exercise predict atrial fibrillation in patients 

with left ventricular hypertrophy. Heart. 2006 Apr; 92(4):545-546. doi: 

10.1136/hrt.2005.069542 

178. Wallmann D, Tüller D, Wustmann K, Meier P, Isenegger J, Arnold M, 

et al. Frequent atrial premature beats predict paroxysmal atrial fibrillation in stroke 

patients: an opportunity for a new diagnostic strategy. Stroke. 2007 Aug;38(8):2292-

4. doi: 10.1161/STROKEAHA.107.485110 

179. Binici Z, Intzilakis T, Nielsen OW, Køber L, Sajadieh A, et al. 

Excessive supraventricular ectopic activity and increased risk of atrial fibrillation 

and stroke Circulation. 2010 May 4;121(17):1904-11. doi: 

10.1161/CIRCULATIONAHA.109.874982. 

180. Suzuki S, Sagara K, Otsuka T, Kano H, Matsuno S, Takai H, et al. 

Usefulness of Frequent Supraventricular Extrasystoles and a High CHADS2 Score 

to Predict First-Time Appearance of Atrial Fibrillation. Am J Cardiol. 2013 Jun 

1;111(11):1602-7. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.01.335. 

181. Chong BH, Pong V, Lam KF, Liu S, Zuo ML, Lau YF, et al. Frequent 

premature atrial complexes predict new occurrence of atrial fibrillation and adverse 

cardiovascular events. Europace. 2012 Jul;14(7):942-7. doi: 

10.1093/europace/eur389 



198 

182. Pytkowski M, Jankowska A, Maciag A, Kowalik I, Sterlinski M, Szwed 

H, et al. Paroxysmal atrial fibrillation is associated with increased intra-atrial 

conduction delay. Europace. 2008 Dec;10(12):1415-20. doi: 

10.1093/europace/eun282 

183. Xu ZX, Zhong JQ, Zhang W, Yue X, Rong B, Zhu Q, et al. Atrial 

conduction delay predicts atrial fibrillation in paroxysmal supraventricular 

tachycardia patients after radiofrequency catheter ablation. Ultrasound Med Biol. 

2014;40(6):1133-7. 

184. Солов’ян ГМ, Савицький СЮ. Комплексний підхід до оцінки 

електричної нестабільності передсердь у хворих з пароксизмами фібриляції 

передсердь. Український кардіологічний журнал. 2016;3:44-54. 

185. Овечкин АО., Тарловская ЕИ., Чапурных АВ, Тарловский АК, 

Ильиных ЕИ. Ремоделирование сердца при артериальной гипертензии, 

осложненной пароксизмальной фибрилляцией предсердий. Вестник 

аритмологии. 2000;20: 52-57.  

186. Потешкина НГ, Джанашия ПХ. Структурно-функциональное 

ремоделирование миокарда и прогнозирование аритмий у больных 

артериальной гипертензией. Артериальная гипертензия. 2005;4:52-57. 

187. Holland DJ, Prasad SB, Marwick TH. Prognostic implications of left 

ventricular filling pressure with exercise. Circ Cardiovasc Imaging. 2010 

Mar;3(2):149-56. doi: 10.1161/CIRCIMAGING.109.908152 

188. Gertz ZM, Raina A, Mountantonakis SE, Zado ES, Callans DJ, 

Marchlinski FE, et al. The impact of mitral regurgitation on patients undergoing 

catheter ablation of atrial fibrillation. Europace. 2011 Aug;13(8):1127-32. doi: 

10.1093/europace/eur098 

189. Qian Y, Meng J, Tang H, Yang G, Deng Y, Wei D, et al. Different 

structural remodelling in atrial fibrillation with different types of mitral valvular 

diseases. Europace. 2010 Mar;12(3):371-7. doi: 10.1093/europace/eup438 

190. Zhou X, Otsuji Y, Yoshifuku S, Yuasa T, Zhang H, Takasaki K, et al. 

Impact of atrial fibrillation on tricuspid and mitral annular dilatation and valvular 

http://www.vestar.ru/person.jsp?id=1761


199 

regurgitation. Circ. J. 2002;66:913–6. 

191. Ионин ВА, Листопад ОВ,  Нифонтов СЕ, Васильева ЕЮ, Соболева 

АВ, Беляева ОД и др. Галектин 3 и альдостерон у пациентов с фибрилляцией 

предсердий и метаболическим синдромом. Российский кардиологический 

журнал. 2015;4:79–83. doi.org/10.18705/1607-419X-2014-20-5-462-469 

192. Ватутин НТ, Шевелёк АН, Кравченко ИН. Уровень альдостерона 

крови у пациентов с различными формами фибрилляции предсердий. 

Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2016;15(1):40-44.  

193. Huang BS, Ahmadi S, Ahmad M, White RA, Leenen FHH. Central 

neuronal activation and pressor responses induced by circulating ANG II: role of the 

brain aldosterone-“ouabain” pathway. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2010; 

299(2):422-430.  

194. Xue B, Beltz TG, Yu Y, Guo F, Gomez-Sanchez CE, Hay M, et al. 

Central interactions of aldosterone and angiotensin II in aldosterone- and 

angiotensin II-induced hypertension. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2011 Feb; 

300(2):555-564. doi: 10.1152/ajpheart.00847.2010 

195. Zhang ZH, Yu Y, Kang YM, Wei SG, Felder RB. Aldosterone acts 

centrally to increase brain renin-angiotensin system activity and oxidative stress in 

normal rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2008 Feb;294(2):H1067-74. 

doi:10.1152/ajpheart.01131.2007 

196. Leenen FHH, RuzickaWM, Floras JS. Central sympathetic inhibition 

by mineralcorticoid receptor but not angiotensin II type 1 receptor blockade. Are 

prescribed doses too low? Hypertension. 2012;60:278-280. doi: 

10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.197012 

197. Raheja P, Price A, Wang Z, Arbique D, Adams-Huet B, Auchus RJ, 

Vongpatanasin W. Spironolactone prevents chlorthalidone-induced sympathetic 

activation and insulin resistance in hypertensive patients. Hypertension. 2012 

Aug;60(2):319-25. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.194787. Epub 2012 

Jun 25. 

198. Shinozaki K, Ayajiki K, Nishio Y, Sugaya T, Kashiwagi A, Okamura 

https://htn.almazovcentre.ru/index.php/jour/search?authors=А.%20AND%20В.%20AND%20Соболева
https://htn.almazovcentre.ru/index.php/jour/search?authors=О.%20AND%20Д.%20AND%20Беляева


200 

T. Evidence for a causal role of the renin-angiotensin system in vascular dysfunction 

associated with insulin resistance. Hypertension. 2004 Feb;43(2):255-62. doi: 

10.1161/01.HYP.0000111136.86976.26 

199. Dudenbostel T, Ghazi L, Liu M, Li P, Oparil S, Calhoun DA. Body 

mass index predicts 24-hr urinary aldosterone levels in patients with resistant 

hypertension. Hypertension. 2016 Oct; 68(4):995-1003. doi: 

10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07806 

200. Курята ОВ, Кушнір ЮС. Маса тіла та рівні альдостерону, лептину 

у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду. 

Сучаснi медичнi технології. 2014;1:12-16. 

201. de Rita O, Hackam DG, Spence JD. Can J. Effects of aldosterone on 

human atherosclerosis: plasma aldosterone and progression of carotid plaque. Can J 

Cardiol. 2012 Nov-Dec;28(6):706-11. doi: 10.1016/j.cjca.2012.04.014 

202. Hillaert MA, Lentjes EG, Kemperman H, van der Graaf Y, Nathoe HM, 

Beygui F, et al. SMART Study Group. Aldosterone, atherosclerosis and vascular 

events in patients with stable coronary artery disease. Int J Cardiol. 2013 Sep 

1;167(5):1929-35. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.05.034 

203. Adebiyi A, Akinosun O, Nwafor C, Falase A. Relationship between 

Plasma Aldosterone Levels and Left Ventricular Mass in Hypertensive Africans. Int 

J Hypertens. 2013;2013:762597. doi:10.1155/2013/762597 

204. Edelmann F, Tomaschitz A, Wachter R, Gelbrich G, Knoke M, Düngen 

HD, et al. Serum aldosterone and its relationship to left ventricular structure and 

geometry in patients with preserved left ventricular ejection fraction. Eur Heart J. 

2012;33(2):203-212. doi.org/10.1093/eurheartj/ehr292 

205. Fujii Y, Orito K, Muto M, Wakao Y. Modulation of the tissue 

reninangiotensin-aldosterone system in dogs with chronic mild regurgitation 

through the mitral valve. Am J Vet Res. 2007 Oct;68(10):1045-50. doi: 

10.2460/ajvr.68.10.1045 

206. Qian Y, Liu Y, Tang H, Zhou W, Jiang L, Li Y, et al. Circulating and 

local renin-angiotensin-aldosterone system express differently in atrial fibrillation 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=SMART%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D


201 

patients with different types of mitral valvular disease. J Renin Angiotensin 

Aldosterone Syst. 2013 Sep;14(3):204-11. doi: 10.1177/1470320312460897 

207. Dogan A, Еrgene O, Nazli S. Effecacy of propafenone formaintaining 

sinus rhythm in patients with recent onset of persistent atrial fibrillation after 

conversion: a randomized, placebo-controlled study. Acta Cardiol. 2004;59(3):255-

61. 

208. Крыжановская СИ, Новоженина ЛИ, Киричко МГ, Шайда ТА. 

Эффективность применения лозартана (Лористы) в комплексном лечении 

артериальной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Ліки 

України. 2010;10(1):81-86. 

209. Линчак РМ, Шумилова КМ, Мартынюк АД, Гусаим ТА, Семенова 

ЕВ, Жирова ЛГ, и др. Применение комбинированного препарата лозартана и 

гидрохлортиазида в антигипертензивной терапии. Семейная медицина. 

2015;3(59):105-109. 

210. Радченко ГД, Міхєєва КВ, Кушнір СМ, Пономарьова ГВ. Досвід 

застосування препарату Лоріста НD у пацієнтів із помірною та тяжкою 

артеріальною гіпертензією (Проміжні результати 6-місячного спостереження). 

Артеріальна гіпертензія. 2010;3:11. http://www.mif-ua.com/archive/article/13061 

211. Patel A, MacMahon S, Chalmers J, Neal B, Woodward M, Billot L, et 

al. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular 

and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the 

ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2007 Sep 8;370(9590):829-

40. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61303-8 

212. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, 

et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med. 

2008 May 1;358(18):1887-98. doi: 10.1056/NEJMoa0801369 

213. Драпкина ОМ, от имени исследователей СИНЕРГИЯ. 

Комбинированная терапия пациентов высокого риска в условиях реальной 

клинической практики. Результаты исследования СИНЕРГИЯ. Часть 1. 

Антигипертензивная ветвь. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neal%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17765963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18378519


202 

2017;13(2):155-163. doi: http://dx.doi.org/10.20996/1819-6446-2017-13-2-155-

163. 

214. Недогода СВ, Ледяева АА, Чумачек ЕВ, Цома ВВ, Саласюк АС, 

Смирнова ВО, та ін. Возможности дополнительной ангиопротекции и 

коррекция метаболических нарушений при лечении фиксированной 

комбинацией периндоприл+индапамид пациентов с артериальной 

гипертензией, достигших целевого артериального давления. Российский 

кардиологический журнал. 2018;4(156):67-74. 

215. Weinberger MH, Roniker B, Krause SL, Weiss RJ. Eplerenone, a 

selective aldosterone blocker, in mild-to-moderate hypertension. Am J Hypertens. 

2002 Aug;15(8):709-16. 

216. Леонова МВ, Алимова ЭЭ, Еремина ЮН. Эволюция антагонистов 

минералокортикоидных рецепторов: эплеренон и спиронолактон. Consilium 

Medicum. 2017;10:60-65. 

217. White WB, Duprez D, St Hillaire R, Krause S, Roniker B, Kuse-

Hamilton J, et al. Effects of the selective aldosterone blocker eplerenone versus the 

calcium antagonist amlodipine in systolic hypertension. Hypertension. 2003 

May;41(5):1021-6. doi: 10.1161/01.HYP.0000067463.13172.EA 

218. Flack JM, Oparil S, Pratt JH, Roniker B, Garthwaite S, Kleiman JH, et 

al. Efficacy and tolerability of eplerenone and losartan in hypertensive black and 

white patients. J Am Coll Cardiol. 2003 Apr 2;41(7):1148-55.  

219. Rienstra M, Hobbelt AH, Alings M, Tijssen JGP, Smit MD, Brügemann 

J, RACE 3 Investigators. Targeted therapy of underlying conditions improves sinus 

rhythm maintenance in patients with persistent atrial fibrillation: Results of the 

RACE 3 trial. Eur Heart J. 2018;0:1-10. doi: 10.1093/eurheartj/ehx739 

220. Simopoulos V, Tagarakis G, Hatziefthimiou A, Skoularigis I, 

Triposkiadis F, Trantou V, et al., Effectiveness of aldosterone antagonists for 

preventing atrial fibrillation after cardiac surgery in patients with systolic heart 

failure: a retrospective study. Clin Res Cardiol. 2015 Jan;104(1):31-7. doi: 

10.1007/s00392-014-0754-7. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12682082
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx739


203 

221. Kawasaki M, Yamada T, Okuyama Y, Morita T, Furukawa Y, Tamaki 

S, et al. Eplerenone might affect atrial fibrosis in patients with hypertension. Pacing 

Clin Electrophysiol. 2017 Oct;40(10):1096-1102. doi: 10.1111/pace.13169 

222. Azizi M, Perdrix L, Bobrie G, Frank M, Chatellier G, Ménard J, et al. 

Greater efficacy of aldosterone blockade and diuretic reinforcement vs. dual renin-

angiotensin blockade for left ventricular mass regression in patients with resistant 

hypertension. J Hypertens. 2014 Oct;32(10):2038-44; discussion 2044. doi: 

10.1097/HJH.0000000000000280 

223. Arora R. Recent insights into the role of the autonomic nervous system 

in the creation of substrate for atrial fibrillation: Implications for therapies targeting 

the atrial autonomic nervous system. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2012;5:850-

859. doi: 10.1161/CIRCEP.112.972273 

224. Volders PG. Novel insights into the role of the sympathetic nervous 

system in cardiac arrhythmogenesis. Heart Rhythm. 2010;7:1900-1906. doi: 

https://doi.org/10.1016/j.hrthm.2010.06.003 

225. Овчинников АГ, Балдина ОН, Сербул ВМ, Агеев ФТ. Альдостерон 

– один из основных факторов стимуляции фиброза. Можно ли с этим 

бороться? Атмосфера. Кардиология. 2005;3:12-19. 

 



 
 

ДОДАТКИ  

ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 – Клінічна характеристика хворих з ГХ і різними вегетативним варіантами ФП 

 

Клінічні показники 1.Вагусний варіант 

ФП (n=31) 

2.Адреналовий 

варіант ФП (n=70) 

3.Змішаний варіант 

ФП (n=45) 

P 

Вік 61,5±1,28 61,1±0,98 62,2±1,33 НД 

Чоловіків 12 (38,7 %) 30 (42,9 %) 26 (57,8 %) НД 

ІМТ, кг/м2 30,3±1,04 32,6±0,60 29,7±0,64 Р1-2=0,04 

Р2-3=0,002 

Тривалість аритмії, роки 6,0±1,1 5,0±0,53 6,6±0,99 НД 

Частота нападів, дні 23,2±2,67 24,2±1,80 22,1±2,22 НД 

Середня ступінь АГ 2,10±0,15 2,21±0,10 2,11±0,12 НД 

Тютюнопаління 8 (25,8 %) 10 (14,3 %) 13 (28,9 %) НД 

Ожиріння 15 (48,4 %) 48 (68,6 %) 19 (42,2 %) Р2-3=0,005 

ЦД ІІ типу 1 (3,2 %) 9 (12,9 %) 7 (15,6 %) НД 

Дисліпідемія 25 (80,6 %) 51 (72,9 %) 29 (64,4 %) НД 

Обтяжена серцево-судинна 

спадковість 

18 (58,1 %) 43 (61,4 %) 29 (64,4 %) НД 

ФК ХСН за NYHA 

I ФК 4 (12,9 %) 3 (4,3 %) 2 (4,4 %) НД 

II ФК 26 (83,9 %) 63 (90,0 %) 40 (88,9 %) НД 

III ФК  1 (3,2 %) 4 (5,7 %) 3 (6,7 %) НД 

Середній ФК 1,90±0,07 2,01±0,04 2,02±0,05 НД 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 – Характер змін показників добового моніторування ЕКГ у залежності від наявності фібриляції передсердь 

та її клінічної форми  

 

Показники ХМ ЕКГ 1.Пацієнти з ГХ 

без ФП (n=26) 

2.Пацієнти з ГХ і 

пароксизмальною 

ФП (n=56) 

2.Пацієнти з ГХ і 

персистуючою 

ФП (n=90) 

P1-2 P1-3 P2-3 

1 2 3 4 5 6 7 

ЧССден 87 (82; 100) 89 (79; 95) 90 (82; 97) 1,00 1,00 1,00 

ЧССніч 64 (56; 70) 57 (50; 63) 62 (53; 67) 0,09 1,00 0,37 

ЧССдоб 76 (73; 78) 72 (68; 77) 75 (70; 79) 0,11 1,00 0,10 

ЦІ, ум. од. 1,40 (1,26; 1,59) 1,45 (1,28; 1,82) 1,45 (1,30; 1,70) 1,00 1,00 1,00 

Загальна к-ть СЕ за добу 24 (10; 47) 1606 (331; 11882) 2198 (451; 11615) <0,0001 <0,0001 1,00 

К-ть хворих з парними і 

груповими СЕ,  

абс. к-ть (%) 

0 (0) 41 (73,2 %) 75 (83,3 %) <0,0001 <0,0001 0,14 

Загальна к-ть парних і 

групових СЕ за добу 

- 91 (42; 651) 115 (45; 594) - - 0,88 

К-ть хворих з епізодами 

СВТ, абс. к-ть (%) 

0 (0) 20 (35,7 %) 30 (33,3 %) <0,0001 0,001 0,76 

К-ть епізодів СВТ за 

добу 

- 5 (2; 7) 4 (2; 8) - - 0,71 

Сумарна тривалість 

епізодів СВТ, с 

- 14 (8; 28) 18 (10; 28) - - 0,37 

 2
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Продовження табл. Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 

К-ть хворих з епізодами 

ФП,  

абс. к-ть (%) 

0 (0) 31 (55,4 %) 37 (41,1 %) <0,0001 <0,0001 0,09 

К-ть епізодів ФП за добу - 5 (2; 9) 5 (2; 8) - - 0,83 

Сумарна тривалість 

епізодів ФП, с 
- 59 (20; 291) 104 (28; 250) - - 0,77 

К-ть хворих з ШЕ,  

абс. к-ть (%) 
9 (34,6 %) 19 (33,9 %) 38 (42,2 %) 0,95 0,48 0,31 

Загальна к-ть ШЕ за 

добу 
40 (15; 68) 82 (17; 193) 44 (9; 181) 0,53 1,00 1,00 

К-ть хворих з парними і 

груповими ШЕ, 

 абс. к-ть (%) 

1 (3,8 %) 7 (12,5 %) 12 (13,3 %) 0,21 0,17 0,88 

Загальна к-ть епізодів 

парних і групових ШЕ 

за добу 

2 6 (5; 9) 7 (3; 8) 0,88 0,77 1,00 

Дисперсія PQ, мс 50 (30; 80) 55 (35; 80) 50 (30; 70) 1,00 1,00 1,00 

Дисперсія QT, мс 70 (50; 80) 95 (65; 120) 90 (60; 120) 0,02 0,03 1,00 

Співвідношення 

дисперсія PQ/ дисперсія 

QT 

0,73 (0,40; 1,33) 0,52 (0,38; 0,94) 0,50 (0,33; 0,75) 0,04 0,03 1,00 

Примітки: 

1. ГХ – гіпертонічна хвороба; СЕ – суправентрикулярна екстрасистолія; СВТ – суправентрикулярна пароксизмальна 

тахікардія; ФП – фібриляція передсердь; ШЕ – шлуночкова екстрасистолія. 

2. Порівняння кількісних величин у 3 групах проводили за Kruskal-Wallis ANOVA test, у 2 групах – за критерієм 

Mann-Whytney U test і відносних величин (%) за критерієм χ2 

2
0
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Таблиця Б.2 – Характер змін показників добового моніторування ЕКГ у залежності від вегетативного варіанту аритмії 

 

Показники ХМ ЕКГ 1.Пацієнти з ГХ і 

вагусним 

варіантом ФП 

(n=31) 

2.Пацієнти з ГХ і 

адреналовим 

варіантом ФП 

(n=70) 

3.Пацієнти з ГХ і 

змішаним 

варіантом ФП 

(n=45) 

P1-2 P1-3 P2-3 

1 2 3 4 5 6 7 

ЧССден 80 (69; 84) 89 (81; 97) 93 (83; 98) 0,03 0,01 0,52 

ЧССніч 57 (50; 64) 62 (55; 70) 60 (56; 66) 0,04 0,10 0,84 

ЧССдоб 70 (68; 77) 74 (69; 79) 76 (70; 80) 0,18 0,04 0,82 

ЦІ, ум. од. 1,37 (1,27; 1,63) 1,45 (1,32; 1,82) 1,55 (1,43; 1,85) 0,02 0,007 0,04 

Загальна к-ть СЕ за добу 1950 

(650; 10927) 

1958 

(433; 11442) 

3128 

(229; 13089) 

1,00 0,03 0,02 

К-ть хворих з парними і 

груповими СЕ,  

абс. к-ть (%) 

24 (77,4 %) 59 (84,3 %) 33 (73,3 %) 0,40 0,68 0,15 

Загальна к-ть парних і 

групових СЕ за добу 

89 (22; 239) 87 (42; 538) 314 (79; 764) 0,91 0,008 0,03 

К-ть хворих з епізодами 

СВТ, абс. к-ть (%) 

8 (25,8 %) 23 (32,9 %) 19 (42,2 %) 0,47 0,14 0,30 

К-ть епізодів СВТ за 

добу 

7 (5; 11) 4 (2; 6) 4 (2; 5) 0,03 0,01 1,00 

Сумарна тривалість 

епізодів СВТ, с 

21 (11; 26) 18 (6; 30) 14 (8; 20) 1,00 1,00 1,00 
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Продовження табл. Б.2 
1 2 3 4 5 6 7 

К-ть хворих з епізодами 

ФП, абс. к-ть (%) 
13 (41,9 %) 29 (41,4 %) 26 (57,8 %) 0,96 0,17 0,09 

К-ть епізодів ФП за добу 3 (1; 6) 8 (2; 11) 4 (3; 6) 0,04 1,00 0,11 

Сумарна тривалість 

епізодів ФП, с 
90 (28; 292) 59 (23; 279) 64 (30; 250) 1,00 1,00 1,00 

К-ть хворих з ШЕ,  

абс. к-ть (%) 
11 (35,5 %) 29 (41,4 %) 17 (37,8 %) 0,57 0,83 0,69 

Загальна к-ть ШЕ за 

добу 
59 (10; 91) 68 (11; 141) 84 (20; 220) 1,00 0,04 0,09 

К-ть хворих з парними і 

груповими ШЕ, 

 абс. к-ть (%) 

2 (6,5 %) 10 (14,3 %) 7 (15,6 %) 0,26 0,22 0,85 

Загальна к-ть епізодів 

парних і групових ШЕ 

за добу 

7 (6; 8) 7 (3; 10) 6 (3; 7) 1,00 1,00 0,95 

Дисперсія PQ, мс 60 (30; 80) 50 (30; 70) 40 (30; 60) 0,10 0,03 0,12 

Дисперсія QT, мс 90 (70; 120) 90 (70; 120) 80 (50; 120) 1,00 0,75 0,38 

Співвідношення 

дисперсія PQ/ дисперсія 

QT 

0,50 (0,37; 0,85) 0,50 (0,33; 0,80) 0,57 (0,37; 0,80) 1,00 0,82 0,73 

Примітки: 

1. ГХ – гіпертонічна хвороба; СЕ – суправентрикулярна екстрасистолія; СВТ – суправентрикулярна пароксизмальна 

тахікардія; ФП – фібриляція передсердь; ШЕ – шлуночкова екстрасистолія. 

2. Порівняння кількісних величин у 3 групах проводили за Kruskal-Wallis ANOVA test, у 2 групах – за критерієм 

Mann-Whytney U test і відносних величин (%) за критерієм χ2. 
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Таблиця Б.3 – Характер змін показників добового моніторування ЕКГ у залежності від плазмового рівня альдостерону 

 

Показники ХМ ЕКГ 1.Пацієнти з ГХ і 

ФП і ВНРА (n=37) 

2.Пацієнти з ГХ і 

ФП і ПРА  

(n=72) 

3.Пацієнти з ГХ і 

ФП і ВВРА 

(n=37) 

P1-2 P1-3 P2-3 

1 2 3 4 5 6 7 

ЧССден 84 (79; 96) 89 (81; 97) 92 (87; 97) 1,00 0,25 0,11 

ЧССніч 60 (53; 67) 59 (50; 64) 62 (52; 67) 1,00 1,00 1,00 

ЧССдоб 72 (69; 75) 74 (68; 79) 77 (72; 80) 0,79 0,04 0,16 

ЦІ, ум. од. 1,39 (1,25; 1,59) 1,49 (1,36; 1,70) 1,47 (1,35; 1,71) 0,02 0,03 1,00 

Загальна к-ть СЕ  

за добу 

3641  

(650; 10145) 

1507  

(375; 11583) 

2785  

(768; 12279) 

1,00 1,00 0,84 

К-ть хворих з парними і 

груповими СЕ,  

абс. к-ть (%) 

30 (81,1 %) 55 (76,4 %) 31 (83,8 %) 0,57 0,76 0,37 

Загальна к-ть парних і 

групових СЕ за добу 

101 (51; 510) 100 (25; 638) 120 (50; 734) 1,00 1,00 0,91 

К-ть хворих з епізодами 

СВТ, абс. к-ть (%) 

11 (29,7 %) 21 (29,2 %) 18 (48,6 %) 0,95 0,05 0,04 

К-ть епізодів СВТ за 

добу 

6 (2; 8) 4 (3; 6) 4 (2; 6) 1,00 1,00 1,00 

Сумарна тривалість 

епізодів СВТ, с 

20 (9; 26) 20 (10; 28) 17 (8; 20) 1,00 1,00 1,00 

К-ть хворих з епізодами 

ФП, абс. к-ть (%) 

17 (45,9 %) 28 (38,9 %) 23 (62,2 %) 0,47 0,16 0,02 
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Продовження табл. Б.3 

1 2 3 4 5 6 7 

К-ть епізодів ФП за добу 3 (1; 5) 6 (3; 11) 6 (3; 9) 0,02 0,03 1,00 

Сумарна тривалість 

епізодів ФП, с 
35 (14; 74) 59 (18; 220) 226 (46; 419) 0,47 0,001 0,007 

К-ть хворих з ШЕ,  

абс. к-ть (%) 
9 (24,3 %) 28 (38,9 %) 20 (54,1 %) 0,12 0,009 0,13 

Загальна к-ть ШЕ за 

добу 
47 (8; 193) 68 (17; 189) 55 (9; 141) 1,00 1,00 1,00 

К-ть хворих з парними і 

груповими ШЕ, 

 абс. к-ть (%) 

3 (8,1 %) 7 (9,7 %) 9 (24,3 %) 0,78 0,05 0,04 

Загальна к-ть епізодів 

парних і групових ШЕ 

за добу 

6 (1; 8) 7 (5; 9) 7 (3; 7) 1,00 1,00 1,00 

Дисперсія PQ, мс 60 (30; 70) 50 (30; 80) 50 (20; 70) 1,00 1,00 1,00 

Дисперсія QT, мс 90 (60; 120) 90 (60; 115) 100 (70; 120) 1,00 0,93 0,34 

Співвідношення 

дисперсія PQ/ дисперсія 

QT 

0,55 (0,37; 0,88) 0,52 (0,36; 0,84) 0,50 (0,28; 0,72) 1,00 0,80 0,66 

Примітки: 

1. ГХ – гіпертонічна хвороба; ВНРА і ВВРА – відносно низький і високий рівень альдостерону відповідно; ПРА – 

проміжний рівень альдостерону; СЕ – суправентрикулярна екстрасистолія; СВТ – суправентрикулярна 

пароксизмальна тахікардія; ФП – фібриляція передсердь; ШЕ – шлуночкова екстрасистолія. 

2. Порівняння кількісних величин у 3 групах проводили за Kruskal-Wallis ANOVA test, у 2 групах – за критерієм 

Mann-Whytney U test і відносних величин (%) за критерієм χ2 
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Таблиця Б.4 – Структурно-функціональний стан міокарда в пацієнтів з частими нападами ФП у залежності від клінічної 

форми аритмії 

 

ЕхоКГ-показники 

1.Пацієнти з ГХ 

без ФП  

(n=26) 

2.Пацієнти з ГХ і 

пароксизмальною 

ФП (n=56) 

3.Пацієнти з ГХ і 

персистуючою ФП 

(n=90) 

P1-2 P1-3 P2-3 

1 2 3 4 5 6 7 

КДР, мм 52 (49; 52) 53 (50; 56) 52 (48; 54) 0,88 1,00 0,59 

КСР, мм 34 (32; 36) 35 (33; 37) 34 (32; 37) 1,00 1,00 1,00 

ТЗСЛШд, мм 12 (11; 12) 12 (12; 13) 12 (11; 13) 1,00 1,00 1,00 

ТМШПд, мм 12 (11; 13) 12 (11; 14) 12 (11; 13) 0,77 1,00 1,00 

ВТС 0,45 (0,43; 0,48) 0,46 (0,42; 0,51) 0,46 (0,42; 0,52) 1,00 1,00 1,00 

іММЛШ, г/м2 119 (110; 125) 124 (117; 147) 125 (115; 141) 0,16 0,70 1,00 

dA, мм 30 (28; 34) 33 (29; 38) 32 (30; 35) 0,43 1,00 1,00 

ФВглоб, % 65 (60; 69) 64 (62; 67) 65 (61; 67) 1,00 1,00 1,00 

ПШ, мм 27 (24; 31) 28 (24; 32) 28 (25; 31) 1,00 1,00 1,00 

ПШ/КДР 0,52 (0,46; 0,59) 0,53 (0,46; 0,60) 0,54 (0,49; 0,61) 1,00 1,00 1,00 

ПП, мм 38 (35; 42) 38 (33; 41) 37 (33; 41) 1,00 1,00 1,00 

ЛП, мм 37 (3; 39) 42 (40; 45) 42 (39; 44) <0,0001 <0,0001 1,00 

іЛП, мм/м2 18,3 (17,1; 20,2) 20,8 (19,2; 22,5) 20,9 (19,2; 22,9) <0,0001 <0,0001 1,00 

ОЛП, мл 49 (45; 60) 74 (63; 91) 73 (55; 88) <0,0001 <0,0001 1,00 

іОЛП, мл/м2 26,1 (21,5; 30,8) 37,3 (31,9; 44,6) 36,5 (28,7; 44,8) <0,0001 <0,0001 1,00 

ОЛП/ММЛШ, мл/г 0,21 (0,18; 0,23) 0,28 (0,24; 0,32) 0,27 (0,22; 0,33) <0,0001 <0,0001 1,00 
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Продовження табл. Б.4 
1 2 3 4 5 6 7 

ЛП/КДР 0,59 (0,53; 0,65) 0,63 (0,56; 0,71) 0,62 (0,58; 0,68) 0,81 0,97 1,00 

ЛП/ПП 0,92 (0,88; 1,08) 1,16 (1,02; 1,31) 1,12 (1,00; 1,25) 0,0001 0,0002 1,00 

Ve/Va 0,92 (0,84; 1,30) 0,78 (0,70; 1,10) 0,82 (0,70; 1,20) 0,02 0,01 0,88 

IVRT, мс 97 (82; 114) 90 (83; 104) 88 (80; 96) 0,04 0,01 0,74 

DT, мс 192 (174; 221) 217 (181; 235) 221 (190; 240) 0,11 0,08 1,00 

S/D легеневих вен 1,33 (1,19; 1,56) 1,38 (1,26; 1,56) 1,43 (1,27; 1,55) 0,72 0,27 0,90 

E/e' середнє 6,7 (5,8; 8,1) 7,2 (5,7; 8,1) 7,8 (6,7; 8,8) 0,37 0,03 0,86 

Примітки: Порівняння кількісних величин у групах проводили за Kruskal-Wallis ANOVA test, у 2 групах – за 

критерієм Mann-Whytney U test і відносних величин (%) за критерієм χ2. 
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Таблиця Б.5 – Структурно-функціональний стан міокарда в пацієнтів з частими нападами ФП у залежності від 

вегетативного варіанту аритмії  

 

ЕхоКГ-показники  1.Пацієнти з ГХ і 

вагусним 

варіантом ФП 

(n=31) 

2.Пацієнти з ГХ і 

адреналовим 

варіантом ФП 

(n=70) 

3.Пацієнти з ГХ 

і змішаним 

варіантом ФП 

(n=45) 

P1-2 P1-3 P2-3 

1 2 3 4 5 6 7 

КДР, мм 50 (48; 54) 52 (50; 56) 52 (50; 55) 0,25 0,84 1,00 

КСР, мм 34 (32; 37) 35 (33; 38) 34 (32; 36) 0,63 1,00 0,79 

ТЗСЛШд, мм 12 (10; 13) 12 (11; 13) 12 (11; 13) 1,00 1,00 1,00 

ТМШПд, мм 12 (11; 14) 12 (11; 13) 12 (11; 14) 1,00 1,00 1,00 

ВТМ 0,46 (0,42; 0,52) 0,45 (0,42; 0,50) 0,48 (0,42; 0,52) 1,00 1,00 1,00 

іММЛШ, г/м2 123 (118; 139) 126 (115; 144) 124 (116; 139) 1,00 1,00 1,00 

dA, мм 31 (29; 35) 32 (29; 35) 33 (30; 35) 1,00 1,00 1,00 

ФВглоб, % 64 (60; 67) 65 (61; 67) 65 (62; 67) 1,00 1,00 1,00 

ПШ, мм 27 (24; 31) 28 (25; 32) 28 (25; 32) 1,00 1,00 1,00 

ПШ/КДР 0,54 (0,50; 0,61) 0,53 (0,47; 0,60) 0,53 (0,49; 0,62) 1,00 1,00 1,00 

ПП, мм 38 (33; 41) 37 (32; 41) 38 (34; 42) 1,00 1,00 1,00 

ЛП, мм 41 (38; 43) 42 (40; 45) 42 (40; 44) 0,16 0,78 1,00 

іЛП, мм/м2 20,0 (19,3; 22,5) 20,9 (19,2; 23,3) 21,3 (19,1; 22,4) 0,88 1,00 1,00 

ОЛП, мл 68 (53; 89) 79 (57; 88) 72 (60; 91) 0,38 0,85 1,00 
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Продовження табл. Б.5 
1 2 3 4 5 6 7 

іОЛП, мл/м2 33,8 (28,2; 39,6) 38,4 (31,2; 45,3) 37,1 (30,1; 44,2) 0,34 0,74 1,00 

ОЛП/ММЛШ, мл/г 0,26 (0,22; 0,31) 0,28 (0,22; 0,33) 0,27 (0,24; 0,32) 0,88 1,00 1,00 

ЛП/КДР 0,63 (0,57; 0,72) 0,62 (0,57; 0,68) 0,64 (0,59; 0,69) 0,96 1,00 0,67 

ЛП/ПП 1,10 (1,00; 1,29) 1,12 (1,02; 1,27) 1,15 (1,00; 1,27) 1,00 1,00 1,00 

Ve/Va 0,80 (0,70; 1,20) 0,84 (0,70; 1,24) 1,00 (0,70; 1,20) 1,00 0,84 0,85 

IVRT, мс 94 (84; 101) 90 (81; 105) 93 (82; 109) 1,00 1,00 1,00 

DT, мс 218 (194; 239) 210 (185; 230) 202 (184; 225) 0,34 0,10 1,00 

S/D легеневих вен 1,41 (1,30; 1,52) 1,38 (1,26; 1,56) 1,45 (1,29; 1,53) 1,00 1,00 1,00 

E/e' середнє 6,8 (5,4; 7,8) 7,1 (5,9; 8,2) 6,7 (5,7; 7,8) 0,87 1,00 1,00 

Примітки: Порівняння кількісних величин у групах проводили за Kruskal-Wallis ANOVA test, у 2 групах – за 

критерієм Mann-Whytney U test і відносних величин (%) за критерієм χ2. 
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Таблиця Б.6 – Структурно-функціональний стан міокарда в пацієнтів з частими нападами ФП у залежності від 

плазмового рівня альдостерону, Me (Q25; Q75) 

 

ЕхоКГ-показники  1.Пацієнти з ГХ і 

ФП і ВНРА (n=37) 

2.Пацієнти з ГХ і 

ФП і ВПРА  

(n=72) 

3.Пацієнти з ГХ і 

ФП і ВВРА 

(n=37) 

P1-2 P1-3 P2-3 

1 2 3 4 5 6 7 

КДР, мм 50 (49; 55) 53 (50: 56) 52 (48; 54) 0,26 1,00 0,66 

КСР, мм 35 (32; 37) 35 (33; 38) 34 (32; 36) 1,00 1,00 0,77 

ТЗСЛШд, мм 12 (11; 13) 12 (11; 12) 12 (11; 13) 1,00 1,00 0,40 

ТМШПд, мм 12 (11; 14) 12 (11; 13) 12 (12; 14) 1,00 0,34 0,44 

ВТМ 0,46 (0,42; 0,52) 0,45 (0,42; 0,50) 0,49 (0,43; 0,56) 1,00 1,00 0,16 

іММЛШ, г/м2 124 (114; 139) 126 (116; 145) 130 (116; 155) 1,00 1,00 1,00 

dA, мм 31 (29; 34) 32 (29; 35) 33 (30; 35) 0,53 0,88 1,00 

ФВглоб, % 64 (60; 67) 65 (61; 67) 65 (62; 68) 0,77 1,00 1,00 

ПШ, мм 26 (24; 30) 29 (25; 32) 28 (26; 31) 0,14 0,46 1,00 

ПШ/КДР 0,52 (0,47; 0,60)  0,55 (0,48; 0,61) 0,54 (0,49; 0,60) 1,00 1,00 1,00 

ПП, мм 37 (34; 41) 38 (32; 41) 37 (33; 42) 1,00 1,00 1,00 

ЛП, мм 42 (39; 44) 42 (40; 45) 42 (39; 44) 1,00 1,00 1,00 

іЛП, мм/м2 20,8 (19,3; 22,2) 21,3 (19,1; 22,9) 20,6 (19,2; 23,1) 1,00 1,00 1,00 

ОЛП, мл 73 (56; 89) 76 (57; 90) 72 (57; 85) 1,00 1,00 1,00 

іОЛП, мл/м2 35,6 (31,7; 45,3) 38,0 (30,0; 44,0) 34,7 (28,9; 45,3) 1,00 1,00 1,00 
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Продовження табл. Б.6 
1 2 3 4 5 6 7 

ОЛП/ММЛШ, мл/г 0,28 (0,25; 0,32) 0,28 (0,23; 0,33) 0,25 (0,21; 0,32) 1,00 0,87 0,99 

ЛП/КДР 0,62 (0,56; 0,69) 0,62 (0,57; 0,69) 0,63 (0,58; 0,68) 1,00 1,00 1,00 

ЛП/ПП 1,12 (1,00; 1,29) 1,13 (1,02; 1,26) 1,13 (1,00; 1,27) 1,00 1,00 1,00 

Ve/Va 0,80 (0,70; 1,20) 0,85 (0,70; 1,20) 0,90 (0,70; 1,20) 1,00 1,00 1,00 

IVRT, мс 96 (84; 104) 91 (81; 105) 92 (79; 110) 0,95 1,00 1,00 

DT, мс 213 (188; 239) 212 (186; 235) 202 (186; 222) 1,00 0,46 0,93 

S/D легеневих вен 1,41 (1,26; 1,51) 1,42 (1,28; 1,57) 1,41 (1,27; 1,51) 1,00 1,00 1,00 

E/e' середнє 6,9 (6,0; 8,3) 6,8 (5,6; 7,8) 7,0 (6,1; 7,9) 1,00 1,00 1,00 

Примітки: Порівняння кількісних величин у групах проводили за Kruskal-Wallis ANOVA test, у 2 групах – за 

критерієм Mann-Whytney U test і відносних величин (%) за критерієм χ2. 
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ДОДАТОК В 

 

Таблиця В.1 – Характеристика антигіпертензивної фармакотерапії в пацієнтів основної групи (n=146) 

 

Варіант терапії Абс. к-ть хворих, у 

яких призначений 

препарат (%) 

Абс. к-ть хворих 

на фініші  

дослідження (%) 

Причини відміни 

препарату 

Варіація доз  

Периндоприл + інд 74 (50,7 %) 65 (44,5 %) 9 (12,2%) пацієнтів 

– сухий кашель 

5/1,25-10/2,5 мг/добу 

Лозартан + гхт 72 (49,3 %) 81 (55,5 %) - 50/12,5-100/25 мг/добу 

Еплеренон 72 (49,3 %) 72 (49,3 %) - 25 мг/добу 

Амлодипін 

Лерканідипін 

54 (37,0 %) 46 (31,5 %) 8 (14,8%) пацієнтів 

– набряки гомілок 

5-10 мг/добу 

10-20 мг/добу 

Препарати 2 ряду: 

доксазозин 

8 (5,5 %) 8 (5,5 %) - 2-8 мг/добу 
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Таблиця В.2 – Динаміка рівня офісного АТ при застосуванні різних варіантів фармакотерапії в пацієнтів основної 

клінічної групи на 3 і 6 місяці лікування 

 

Показники офісного 

АТ 

1.Периндоприл + 

інд  

2.Лозартан + 

гхт  

3.Периндоприл 

+ інд + епл 

4.Лозартан + гхт 

+ епл 

Р 

Kruskal-Wallis test 

n=14 n=21 n=23 n=34 

1 2 3 4 5 6 

CАТ вих, мм рт. ст. 172 (155; 190) 164 (146; 187) 180 (161; 189) 180 (161; 198) НД 

САТ3, мм рт. ст. 123 (120; 126) 129 (124; 137) 123 (120; 134) 124 (120; 132) Р1-2=0,04 

дСАТ3, мм рт. ст. 

динаміка, % 

-45 (-66; -38) 

-36 % 

-41 (-57; -22) 

-33 % 

-46 (-65; -38) 

-34 % 

-55 (-70; -37) 

-45 % 

Р2-4=0,02 

САТ6, мм рт. ст. 125 (122; 132) 127 (121; 130) 126 (121; 137) 130 (124; 134) НД 

дСАТ6, мм рт. ст. 

динаміка, % 

-52 (-73; -26) 

-42 % 

-39 (-63; -26) 

-30 % 

-47 (-59; -28) 

-35 % 

-53 (-71; -31) 

-40 % 

Р1-2=0,02 

ДАТ вих, мм рт. ст. 105 (96; 114) 102 (93; 118) 110 (100; 117) 113 (101; 121) НД 

ДАТ3, мм рт. ст. 86 (84; 88) 85 (79; 89) 84 (80; 87) 84 (81; 87) НД 

дДАТ3, мм рт. ст. 

динаміка, % 

-19 (-31; -9) 

-22 % 

-18 (-28; -11) 

-23 % 

-26 (-35; -16) 

-32 % 

-30 (-36; -15) 

-36 % 

Р1-4=0,03;  

Р2-4=0,01 
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Продовження табл. В.2 
1 2 3 4 5 6 

ДАТ6, мм рт. ст. 80 (78; 85) 82 (78; 84) 81 (78; 85) 81 (79; 85) НД 

дДАТ6, мм рт. ст. 

динаміка, % 

-25 (-30; -17) 

-30 % 

-19 (-31; -13) 

-23 % 

-29 (-36; -19) 

-34 % 

-28 (-37; -20) 

-35 % 

Р2-3=0,05;  

Р2-4=0,03 

Примітки: 

1. інд – індапамід, гхт – гідрохлортіазид, епл – еплеренон, САТ вих і ДАТ вих – вихідний рівень систолічного і 

діастолічного АТ відповідно; САТ3, САТ6 і ДАТ3, ДАТ6 – рівень систолічного і діастолічного АТ на 3 і 6 місяцях 

лікування; дСАТ і дДАТ – динаміка рівня систолічного і діастолічного АТ 

2. дСАТ3 і дСАТ6 вираховували як дСАТ3= САТ вих – САТ3 і дСАТ6 = САТ вих – САТ6 відповідно, аналогічно 

розраховували і дДАТ3 і дДАТ6 

3. Динаміка в % наведена як медіана для виборки, яка виведена з розрахунку для кожного конкретного пацієнта 

[(САТвих – САТ3)/САТ3]·100 % і [(САТвих – САТ6)/САТ6]·100 % відповідно. 

 

 

 

 

 

 

  

2
1
9
 



 
 

ДОДАТОК Д 

 

Таблиця Д.1 – Динаміка показників ХМ ЕКГ на тлі застосування різних варіантів антиаритмічної терапії 

 

Показники ХМ ЕКГ 1.Пропафенон 

(n=72) 

2.Етацизин при вагусній 

формі (n=28) 

3.Етацизин при не 

вагусній формі (n=18) 

4.Етацизин+ 

бісопролол (n=16) 

1 2 3 4 5 

ЧСС ден 

Вихідна величина 91 (81; 97) 83 (78; 93) 89 (81; 100) 88 (80; 96) 

Через 6 місяців 79 (70; 84)*** 79 (73; 86)*** 84 (74; 92)*** 78 (74; 90)*** 

Динаміка, % -15,5 % -5,1 % -6,0 % -12,8 % 

Р1-2<0,0001; Р1-3=0,002; Р1-4<0,0001; Р2-4=0,01; Р3-4=0,04 

ЧСС ніч 

Вихідна величина 59 (52; 64) 58 (50; 66) 57 (47; 67) 57 (51; 65) 

Через 6 місяців 53 (46; 58)*** 57 (49; 65) 59 (46; 67)* 55 (49; 62)* 

Динаміка, % -11,6 % -1,7 % +3,2 % -3,6 % 

Р1-2<0,0001; Р1-3<0,0001; Р1-4<0,0001; Р2-3=0,004; Р3-4=0,002 

ЧСС доб 

Вихідна величина 74 (69; 79) 71 (68; 73) 73 (70; 78) 75 (68; 77) 

Через 6 місяців 64 (61; 70)*** 68 (63; 71)*** 69 (67; 74)*** 71 (66; 74)*** 

Динаміка, % -13,9 % -4,9 % -5,3 % -4,4 % 

Р1-2<0,0001; Р1-3<0,0001; Р1-4<0,0001 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 

ЦІ в ум. од. 

Вихідна величина 1,46 (1,32; 1,78) 1,41 (1,27; 1,66) 1,45 (1,26; 1,87) 1,53 (1,34; 1,87) 

Через 6 місяців 1,42 (1,28; 1,85)* 1,34 (1,17; 1,57)*** 1,35 (1,17; 1,91)*** 1,53 (1,33; 1,83) 

Динаміка, % -2,5 % -5,2 % -7,4 % 0 

Р1-2=0,006; Р1-3=0,04; Р2-4<0,0001; Р2-3=0,004; Р3-4=0,0004 

Добова кількість СЕ 

Повне зникнення 9 з 72 (12,5 %) 9 з 28 (32,1 %) 11 з 18 (61,1 %) 7 з 16 (43,8 %) 

Р1-2=0,02; Р1-3<0,0001; Р1-4=0,003; Р2-3=0,05 

Вихідна величина 
7712  

(1670; 1548) 

4130  

(1492; 13316) 

12383 

(1777; 15062) 

6831 

(1966; 8863) 

Через 6 місяців 101 (49; 411)*** 76 (48; 395)*** 253 (21; 853)* 75 (20; 655)** 

Динаміка, % - в 39 разів - в 45 разів - в 50 разів - в 98 разів 

НД 

Добова кількість парних і групових СЕ 

Повне зникнення 35 з 48 (72,9 %) 18 з 25 (72,0 %) 6 з 14 (42,9 %) 11 з 13 (84,6 %) 

Р1-3=0,04; Р3-4=0,03 

Вихідна величина 766 (219; 1072) 225 (100; 510) 704 (489; 905) 798 (89; 924) 

Через 6 місяців 5 (4; 11)*** 6 (6; 11)* 12 (7; 20)* 7 (2; 12)* 

Динаміка, % - в 97 разів - в 19 разів - в 40 разів - в 66 разів 

НД 

 

 

 

2
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1
 



 
 

Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 

Добова кількість епізодів СВТ/ТП 

Повне зникнення 22 з 27 (81,5 %) 3 з 7 (42,9 %) 5 з 6 (83,3 %) 4 з 4 (100 %) 

Р1-2=0,04 

Вихідна величина 6 (5; 11) 11 (8; 12) 11 - 

Через 6 місяців 1 (1; 2)* 1 (1; 2)* 1 - 

Динаміка, % - в 5 разів - в 10 разів - в 10 разів - 

НД 

Сумарна тривалість епізодів СВТ/ТП упродовж доби (сек) 

Вихідна величина 24 (8; 34) 17 (11; 21) 12 - 

Через 6 місяців 3 (2; 6)* 3 (2; 5)* 2 - 

Динаміка, % - в 7 разів - в 5 разів - в 5 разів - 

НД 

Добова кількість зареєстрованих епізодів ФП 

Повне зникнення 29 з 35 (82,9 %) 8 з 10 (80,0 %) 7 з 9 (77,8 %) 2 з 4 (50,0 %) 

НД 

Вихідна величина 11 (6; 12) 6 (2; 10) 18 (11; 25) 7 (6; 9) 

Через 6 місяців 2 (2; 3)* 3 (1; 5) 2 (2; 2) 2 (2; 3) 

Динаміка, % - в 5 разів -в 3 рази - в 8 разів -в 3 рази 

НД 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 

Сумарна тривалість епізодів ФП упродовж доби (сек) 

Вихідна величина 163 (46; 400) 1800 (600; 3000) 1633 (267; 3000) 344 (189; 500) 

Через 6 місяців 54 (9; 80)* 92 (85; 100) 52 (44; 60) 53 (23; 84) 

Динаміка, % - в 2 рази - в 19 разів - в 30 разів - в 5 разів 

НД 

Добова кількість зареєстрованих ШЕ 

Повне зникнення 14 з 27 (51,9 %) 6 з 10 (60,0 %) 3 з 9 (33,3 %) 4 з 7 (57,1 %) 

НД 

Вихідна величина 218 (100; 365) 328 (73; 637) 168 (55; 227) 173 (88; 181) 

Через 6 місяців 21 (11; 36)*** 41 (8; 79)* 12 (5; 36)* 17 (11; 28) 

Динаміка, % - в 9 разів - в 7 разів - в 13 разів - в 9 разів 

НД 

Дисперсія PQ, мс 

Вихідна величина 50 (30; 80) 55 (30; 80) 60 (40; 70) 40 (20; 75) 

Через 6 місяців 50 (27; 70) 51 (28; 60)*** 49 (20; 63)** 35 (18; 58)* 

Динаміка, % 0 -7,8 % -15,0 % -14,4 % 

Р1-2=0,002; Р1-3<0,0001; Р1-4<0,0001 
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Продовження табл. Д.1 
1 2 3 4 5 

Дисперсія QT, мс 

Вихідна величина 80 (60; 110) 90 (75; 120) 100 (80; 120) 95 (85; 130) 

Через 6 місяців 77 (57; 99)*** 88 (73; 100)*** 93 (78; 100)*** 91 (83; 111)** 

Динаміка, % -3,9 % -4,2 % -6,3 % -4,4 % 

НД 

Співідношення дисперсії PQ до QT 

Вихідна величина 0,58 (0,34; 1,00) 0,50 (0,35; 0,83) 0,53 (0,40; 0,75) 0,38 (0,29; 0,75) 

Через 6 місяців 0,62 (0,34; 0,83) 0,52 (0,32; 0,72) 0,47 (0,24; 0,70) 0,32 (0,21; 0,60) 

Динаміка, % +10,5 % +3,8 % -12,8 % -18,7 % 

Р1-3=0,005; Р1-4<0,0001; Р2-3=0,01; Р2-4=0,007 

Примітки: 

1. Достовірність різниці показників через 6 місяців у порівнянні з вихідною величиною позначена знаком ''*'' - 

<0,05, ''**'' - <0,01, ''***'' - <0,001 і розрахована за Wilcoxon matched pairs test 

2. Міжгрупова достовірність (між 1-4 групами) % розрахована за критерієм χ2  

3. Міжгрупова достовірність між динамікою показників розрахована за Кruskal-Wallis ANOVA Median test 

Коментар: 

У динаміці спостерігалось повне зникнення парних і групових ШЕ у всіх групах: у 9 з 9 – 1-а, 2 з 2 – 2-а, 5 з 5 – 3-я 

і 1 з 1 – 4-а група (дані не відображені в таблиці).  

 

2
2
4
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Таблиця Д.2 – Динаміка показників ХМ ЕКГ на тлі застосування  

перидонприлу і лозартану 

 

Показники ХМ ЕКГ Перидонприл (n=65) Лозартан (n=81) 
1 2 3 

ЧСС ден 

Вихідна величина 89 (81; 96) 90 (81; 98) 

Через 6 місяців 80 (71; 89)*** 80 (75; 88)*** 

Динаміка, % -11,3 % -12,5 %0,86 

ЧСС ніч 

Вихідна величина 61 (53; 67) 59 (52; 66) 

Через 6 місяців 55 (49; 63)*** 55 (47; 62)*** 

Динаміка, % -10,8 % -7,2 %0,73 

ЧСС доб 

Вихідна величина 73 (68; 79) 74 (70; 79) 

Через 6 місяців 67 (62; 72)*** 68 (63; 72)*** 

Динаміка, % -8,9 % -8,8 %0,87 

ЦІ в ум. од. 

Вихідна величина 1,45 (1,29; 1,70) 1,46 (1,29; 1,74) 

Через 6 місяців 1,41 (1,24; 1,71)** 1,40 (1,22; 1,80)*** 

Динаміка, % -2,8 % -4,3 %0,41 

Добова кількість СЕ 

Повне зникнення 23 з 65 (35,4%) 25 з 81 (30,9%)0,56 

Вихідна величина 7726 (1987; 14451) 8559 (1540; 14873) 

Через 6 місяців 93 (49; 390)*** 75 (21; 457)*** 

Динаміка, % - в 82 рази - в 113 разів0,14 

Добова кількість парних і групових СЕ 

Повне зникнення 38 з 52 (73,1%) 40 з 64 (62,5%)0,22 

Вихідна величина 844 (374; 1127) 662 (150; 836) 

Через 6 місяців 5 (4; 8)*** 7 (4; 12)*** 

Динаміка, % - в 167 разів - в 94 рази0,89 

Добова кількість епізодів СВТ/ТП 

Повне зникнення 16 з 21 (76,2%) 22 з 29 (75,9%)0,97 

Вихідна величина 5 (5; 6) 11 (6; 12) 

Через 6 місяців 1 (1; 2)* 1 (1; 3)* 

Динаміка, % - в 4 рази - в 10 разів0,51 

Сумарна тривалість епізодів СВТ/ТП упродовж доби (сек) 

Вихідна величина 32 (14; 34) 14 (8; 22) 

Через 6 місяців 6 (5; 7)* 2 (2; 3)* 

Динаміка, % - в 4 рази - в 6 разів0,56 
 



226 

Продовження табл. Д.2 
1 2 3 

Добова кількість зареєстрованих епізодів ФП 

Повне зникнення 24 з 30 (80,0%) 30 з 38 (78,9%)0,91 

Вихідна величина 16 (12; 22) 9 (6; 11) 

Через 6 місяців 7 (4; 10)* 2 (2; 3)* 

Динаміка, % - в 1,3 раза - в 3,5 раза 0,02 

Сумарна тривалість епізодів ФП упродовж доби (сек) 

Вихідна величина 550 (222; 1800) 333 (146; 550) 

Через 6 місяців 72 (60; 80)* 62 (28; 84)* 

Динаміка, % - в 7 разів - в 4 рази0,51 

Добова кількість зареєстрованих ШЕ 

Повне зникнення 11 з 23 (47,8%) 18 з 34 (52,9%)0,70 

Вихідна величина 159 (89; 441) 185 (99; 320) 

Через 6 місяців 16 (11; 36)** 16 (6; 35)*** 

Динаміка, % - в 9 разів - в 11 разів0,79 

Дисперсія PQ, мс 

Вихідна величина 50 (30; 80) 50 (30; 70) 

Через 6 місяців 40 (30; 60)*** 40 (25; 60)*** 

Динаміка, % -25,0 % -25,0 %0,99 

Дисперсія QT, мс 

Вихідна величина 90 (60; 120) 90 (70; 110) 

Через 6 місяців 88 (60; 105)** 85 (67; 98)*** 

Динаміка, % -2,2 % -6,2 %0,25 

Співідношення дисперсії PQ до QT 

Вихідна величина 0,60 (0,38; 0,81) 0,50 (0,33; 0,80) 

Через 6 місяців 0,53 (0,35; 0,78)** 0,47 (0,28; 0,79)* 

Динаміка, % -11,1 % -9,3 %0,51 

Примітки: 

1. Достовірність різниці показників через 6 місяців у порівнянні з 

вихідною величиною позначена знаком ''*'' - <0,05, ''**'' - <0,01, ''***'' - <0,001 

і розрахована за Wilcoxon matched pairs test 

2. Міжгрупова достовірність % розрахована за критерієм χ2  

Міжгрупова достовірність між динамікою показників розрахована за 

Mann-Whytney U-test 
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Таблиця Д.3 – Динаміка показників ХМ ЕКГ у залежності від застосування 

еплеренону 

 

Показники ХМ ЕКГ Еплеренон (n=72) Без еплеренону (n=74) 

1 2 3 

ЧСС ден 

Вихідна величина 87 (80; 95)  91 (82; 98) 

Через 6 місяців 79 (71; 87)*** 83 (74; 89)*** 

Динаміка, % -10,1 % -9,6 %0,67 

ЧСС ніч 

Вихідна величина 59 (50; 67) 59 (52; 66) 

Через 6 місяців 55 (47; 63)*** 56 (48; 62)*** 

Динаміка, % -7,2 % -12,5 %0,64 

ЧСС доб 

Вихідна величина 72 (68; 78) 74 (69; 79) 

Через 6 місяців 67 (62; 72)*** 68 (63; 74)*** 

Динаміка, % -7,5 % -8,8 %0,58 

ЦІ в ум. од. 

Вихідна величина 1,40 (1,27; 1,69) 1,49 (1,33; 1,74) 

Через 6 місяців 1,36 (1,19; 1,60)*** 1,43 (1,28; 1,79)*** 

Динаміка, % -2,9 % -4,8 %0,67 

Добова кількість СЕ 

Повне зникнення 30 з 72 (41,7%) 18 з 74 (24,3%)0,03 

Вихідна величина 11369 (2140; 15062) 5599 (1638; 12495) 

Через 6 місяців 119 (33; 608)*** 76 (44; 270)*** 

Динаміка, % - в 95 раз - в 73 рази 0,007 

Добова кількість парних і групових СЕ 

Повне зникнення 45 з 55 (81,8%) 40 з 61 (65,6%)0,04 

Вихідна величина 704 (409; 882) 662 (100; 1076) 

Через 6 місяців 6 (3; 14)*** 8 (6; 12)*** 

Динаміка, % - в 73 рази - в 82 рази0,11 

Добова кількість епізодів СВТ/ТП 

Повне зникнення 18 з 23 (78,3%) 20 з 27 (74,1%)0,72 

Вихідна величина 11 (6; 12) 6 (5; 11) 

Через 6 місяців 1 (1; 1)* 2 (1; 3)** 

Динаміка, % - в 10 разів - в 2 рази0,04 

Сумарна тривалість епізодів СВТ/ТП упродовж доби (сек) 

Вихідна величина 14 (8; 22) 20 (12; 32) 

Через 6 місяців 2 (2; 4)** 3 (2; 7)** 

Динаміка, % - в 6 разів - в 6 разів0,91 
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Продовження табл. Д.3 
1 2 3 

Добова кількість зареєстрованих епізодів ФП 

Повне зникнення 29 з 33 (87,9%) 24 з 35 (68,6%)0,05 

Вихідна величина 11 (6; 13) 10 (7; 15) 

Через 6 місяців 2 (2; 3)** 2 (2; 2) 

Динаміка, % - в 5 разів - в 4 рази0,62 

Сумарна тривалість епізодів ФП упродовж доби (сек) 

Вихідна величина 450 (104; 1800) 383 (228; 550) 

Через 6 місяців 72 (34; 85)** 62 (33; 81)* 

Динаміка, % - в 5 разів - в 5 разів0,97 

Добова кількість зареєстрованих ШЕ 

Повне зникнення 14 з 25 (56,0%) 15 з 32 (46,9%)0,49 

Вихідна величина 100 (88; 288) 193 (117; 365) 

Через 6 місяців 11 (7; 17)** 28 (11; 36)*** 

Динаміка, % - в 8 разів - в 6 разів0,20 

Дисперсія PQ, мс 

Вихідна величина 50 (30; 70) 50 (30; 80) 

Через 6 місяців 45 (23; 60)*** 42 (27; 67)*** 

Динаміка, % -11,1 % -19,0 %0,27 

Дисперсія QT, мс 

Вихідна величина 90 (70; 120) 90 (60; 120) 

Через 6 місяців 80 (65; 100)*** 85 (59; 100)*** 

Динаміка, % -12,5 % -5,9 %0,04 

Співідношення дисперсії PQ до QT 

Вихідна величина 0,50 (0,34; 0,80) 0,56 (0,33; 0,87) 

Через 6 місяців 0,52 (0,30; 0,72) 0,50 (0,32; 0,82)** 

Динаміка, % +4,0 % -12,0 %0,03 

Примітки: 

1. Достовірність різниці показників через 6 місяців у порівнянні з 

вихідною величиною позначена знаком ''*'' - <0,05, ''**'' - <0,01, ''***'' - <0,001 

і розрахована за Wilcoxon matched pairs test 

2. Міжгрупова достовірність % розрахована за критерієм χ2. 

3. Міжгрупова достовірність між динамікою показників розрахована 

за Mann-Whytney U-test. 



 

Таблиця Д.4 – Клінічна характеристика і характер антигіпертензивної терапії в групах з різними варіантами 

антиаритмічної терапії 

 

Показники ХМ ЕКГ 1.Пропафенон (n=72) 2.Етацизин  

(n=46) 

3. Етацизин+ 

бісопролол (n=16) 

Р динаміка 

Вік, роки 61,5±0,98 61,7±1,1 60,0±2,1 НД 

Чоловіки, абс. к-ть (%) 38 (52,8 %) 16 (34,8 %) 9 (56,3 %) НД 

Тривалість аритмії, роки 5,3±0,6 6,7±1,0 4,8±1,4 НД 

Тривалість АГ, роки 12,4±0,9 12,8±1,1 9,9±1,5 НД 

ІМТ, кг/м2 31,3±0,6 30,9±0,7 32,6±1,4 НД 

АГ 1 ступеня 23 (31,9 %) 11 (23,9 %) 5 (31,3 %) НД 

АГ 2 ступеня 18 (25,0 %) 16 (34,8 %) 5 (31,3 %) НД 

АГ 3 ступеня 31 (43,1%) 19 (41,3%) 6 (37,5%) НД 

ЦД, абс. к-ть (%) 11 (15,3 %) 4 (8,7 %) 1 (6,3 %) НД 

ФК ХСН за NYHA 2,01±0,04 1,96±0,04 2,06±0,11 НД 

Перидонприл+інд, абс. к-

ть (%) 

34 (47,2 %) 17 (37,0 %) 7 (43,8 %) НД 

Лозартан + гхт, абс. к-ть 

(%) 

38 (52,8 %) 29 (63,0 %) 9 (56,3 %) НД 

Амлодипін, абс. к-ть (%) 25 (34,7 %) 13 (28,3 %) 4 (25,0 %) НД 

Примітки: 

1. інд – індапамід, гхт – гідрохлортіазид, ІМТ – індекс маси тіла, АГ – артеріальна гіпертензія, ЦД – цукровий діабет; 

НД – різниця між показниками статистично не достовірна (р>0,05);  

2. Достовірність у відмінностях абсолютних величин розрахована за ANOVA test і відносних величин – за критерієм 

χ2. 2
2
9
 



 

Таблиця Д.5 – Динаміка ЕхоКГ-показників на тлі застосування різних варіантів антиаритмічної терапії 

 

Показники ХМ ЕКГ 1.Пропафенон (n=72) 2.Етацизин (n=46) 3. Етацизин+ 

бісопролол (n=16) 

Р динаміка 

1 2 3 4 5 

КДР, мм 

Вихідна величина 52 (50; 55) 50 (48; 53) 52 (51; 56) НД 

Через 6 місяців 51 (47; 54)* 48 (46; 51)*** 50 (47; 54)* 

Динаміка, % -2,0 % -4,0 % -4,0 % 

КСР, мм 

Вихідна величина 35 (33; 37) 34 (31; 37) 35 (33; 37) Р1-3=0,02; 

Через 6 місяців 35 (32; 37) 33 (31; 36)** 33 (32; 36)* 

Динаміка, % 0 -2,9 % -6,1 % 

ФВглоб, % 

Вихідна величина 64 (61; 67) 65 (63; 67) 63 (61; 67) Р1-3=0,04 

Через 6 місяців 65 (64; 70) 68 (65; 70)*** 69 (64; 73)*** 

Динаміка, % +1,5 % +4,4 % +9,5 % 

ЛП, мм 

Вихідна величина 42 (40; 45) 42 (38; 43) 43 (39; 45) НД 

Через 6 місяців 41 (38; 43)* 39 (36; 42)*** 41 (37; 43)* 

Динаміка, % -2,4 % -7,1 % -4,9 % 

ОЛП, мл 

Вихідна величина 79 (63; 91) 70 (55; 87) 72 (53; 87) НД 

Через 6 місяців 74 (59; 85)*** 64 (53; 79)*** 66 (51; 84)*** 

Динаміка, % -6,8 % -8,6 % -9,1 % 
 

 

2
3
0
 



 

Продовження табл. Д.5 
1 2 3 4 5 

іММЛШ, г/м2 

Вихідна величина 126 (116; 146) 124 (117; 144) 121 (117; 138) 

НД Через 6 місяців 119 (108; 138)*** 116 (106; 137)*** 112 (106; 129)** 

Динаміка, % -5,6 % -6,5 % -8,0 % 

ПШ, мм 

Вихідна величина 30 (26; 33) 27 (24; 30) 29 (28; 32) 

НД Через 6 місяців 27 (23; 31)*** 26 (22; 29)*** 26 (24; 30)*** 

Динаміка, % -11,1 % -3,7 % -11,5 % 

Ve/Va 

Вихідна величина 0,85 (0,70; 1,20) 0,80 (0,70; 1,20) 1,05 (0,70; 1,20) 
Р1-3=0,03 

Р2-3=0,02 
Через 6 місяців 1,50 (1,30; 1,70)*** 1,45 (1,20; 1,70)*** 1,50 (1,05; 1,90)*** 

Динаміка, % +76,5 % +81,3 % +42,9 % 

Е/e' серед 

Вихідна величина 6,7 (5,7; 8,1) 6,9 (5,8; 7,8) 7,7 (6,3; 8,5) 

НД Через 6 місяців 5,7 (4,9; 7,0)*** 5,7 (4,8; 6,9)*** 6,7 (5,4; 7,2)** 

Динаміка, % -17,5 % -17,4 % -14,9 % 

Примітки: 

1. Достовірність різниці показників через 6 місяців у порівнянні з вихідною величиною позначена знаком ''*'' - 

<0,05, ''**'' - <0,01, ''***'' - <0,001 і розрахована за Wilcoxon matched pairs test 

2. Міжгрупова достовірність між динамікою показників розрахована за Кruskal-Wallis ANOVA Median test.  

 

 

2
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Таблиця Д.6 – Динаміка показників ЕхоКГ на тлі застосування периндоприлу 

і лозартану 

 

ЕхоКГ-показники Периндоприл (n=65) Лозартан (n=81) 

1 2 3 

КДР, мм 

Вихідна величина 52 (49; 55) 53 (50; 56) 

Через 6 місяців 50 (47; 53)*** 50 (47; 54)*** 

Динаміка, % -4,0 % -6,0 %0,51 

 КСР, мм 

Вихідна величина 34 (33; 37) 35 (32; 37) 

Через 6 місяців 34 (32; 36) 34 (31; 37) 

Динаміка, % 0 -2,9 %0,34 

ФВглоб, % 

Вихідна величина 65 (61; 67) 65 (62; 68) 

Через 6 місяців 68 (64; 70)*** 69 (65; 70)*** 

Динаміка, % +4,4 % +5,8 %0,74 

ЛП, мм 

Вихідна величина 42 (38; 45) 42 (40; 44) 

Через 6 місяців 41 (37; 43) 40 (38; 42)** 

Динаміка, % -2,4 % -5,0 %0,38 

ОЛП, мл 

Вихідна величина 79 (58; 93) 72 (58; 85) 

Через 6 місяців 73 (56; 88)*** 67 (55; 80)*** 

Динаміка, % -8,2 % -7,5 %0,87 

іММЛШ, г/м2 

Вихідна величина 125 (116; 152) 122 (117; 137) 

Через 6 місяців 114 (106; 142)*** 113 (108; 129)*** 

Динаміка, % -9,6 % -8,0 %0,62 

ПШ, мм 

Вихідна величина 28 (24; 32) 28 (26; 31) 

Через 6 місяців 27 (23; 30)* 26 (23; 29)*** 

Динаміка, % -3,7 % -8,0 %0,11 
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Продовження табл. Д.6 
1 2 3 

Ve/Va 

Вихідна величина 0,80 (0,70; 1,20) 0,90 (0,70; 1,20) 

Через 6 місяців 1,30 (1,00; 1,70)*** 1,50 (1,30; 1,80)*** 

Динаміка, % +62,5 % +66,7 %0,89 

Е/e' серед 

Вихідна величина 6,9 (5,7; 8,0) 6,8 (5,8; 8,2) 

Через 6 місяців 5,9 (4,9; 7,0)*** 5,7 (4,9; 6,9)*** 

Динаміка, % -16,9 % -19,3 %0,43 

Примітки: 

1. Достовірність різниці показників через 6 місяців у порівнянні з 

вихідною величиною позначена знаком ''*'' - <0,05, ''**'' - <0,01, ''***'' - <0,001 

і розрахована за Wilcoxon matched pairs test; 

2. Міжгрупова достовірність між динамікою показників розрахована за 

Mann-Whitney U test. 
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Таблиця Д.7 – Динаміка показників ЕхоКГ у залежності від застосування  

еплеренону 

 

ЕхоКГ-показники Еплеренон (n=72) Без еплеренону (n=74) 

1 2 3 

КДР, мм 

Вихідна величина 52 (48; 54) 52 (49; 55) 

Через 6 місяців 50 (47; 53)*** 51 (48; 54) 

Динаміка, % -4,0 % -2,0 %0,62 

 КСР, мм 

Вихідна величина 35 (32; 36) 36 (32; 38) 

Через 6 місяців 33 (32; 36)** 36 (32; 38) 

Динаміка, % -6,1 % 00,04 

ФВглоб, % 

Вихідна величина 65 (62; 67) 64 (62; 68) 

Через 6 місяців 71 (66; 72)*** 65 (64; 70) 

Динаміка, % +9,2 % +1,6 %0,02 

ЛП, мм 

Вихідна величина 41 (38; 44) 42 (40; 45) 

Через 6 місяців 38 (36; 41)*** 41 (39; 43) 

Динаміка, % -7,9 % -2,4 %0,07 

ОЛП, мл 

Вихідна величина 70 (60; 91) 78 (65; 90) 

Через 6 місяців 63 (53; 84)*** 75 (60; 84)** 

Динаміка, % -11,1 % -4,0 %0,04 

іММЛШ, г/м2 

Вихідна величина 125 (118; 150) 123 (115; 146) 

Через 6 місяців 112 (107; 135)*** 116 (106; 137)*** 

Динаміка, % -11,6 % -6,0 %0,22 

ПШ, мм 

Вихідна величина 28 (25; 31) 28 (24; 32) 

Через 6 місяців 25 (23; 29)*** 26 (23; 29)*** 

Динаміка, % -12,0 % -7,7 %0,31 
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Продовження табл. Д.7 
1 2 3 

Ve/Va 

Вихідна величина 0,90 (0,70; 1,20) 0,80 (0,70; 1,20) 

Через 6 місяців 1,50 (1,30; 1,80)*** 1,30 (1,10; 1,60)*** 

Динаміка, % +66,7 % +62,5 %0,90 

Е/e' серед 

Вихідна величина 7,0 (5,9; 7,9) 6,9 (5,7; 8,3) 

Через 6 місяців 5,6 (4,9; 6,8)*** 5,9 (4,7; 6,8)*** 

Динаміка, % -25,0 % -16,9 %0,38 

Примітки: 

1. Достовірність різниці показників через 6 місяців у порівнянні з 

вихідною величиною позначена знаком ''*'' - <0,05, ''**'' - <0,01, ''***'' - <0,001 

і розрахована за Wilcoxon matched pairs test 

2. Міжгрупова достовірність між динамікою показників розрахована 

за Mann-Whitney U test 
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