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АНОТАЦІЯ 

Мохначов О.В. Оптимізація діагностики та лікування гіпертонічної 

хвороби в умовах коморбідності.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби (222 – 

медицина). – Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, 

Полтава, 2019; Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького МОЗ України, Львів, 2019. 

Метою дослідження була оптимізація комплексного лікування та 

профілактики гіпертонічної хвороби, поєднаної з ішемічною хворобою серця, 

порушеннями пуринового обміну та ожирінням, шляхом визначення ролі 

психосоматичних змін та оцінки ефективності застосування дозованих 

фізичних навантажень в підвищенні якості життя (ЯЖ). 

Особливістю перебігу артеріальної гіпертензії у сучасних умовах є 

надзвичайно висока частота коморбідності. Пацієнти з артеріальною 

гіпертензією (АГ), як правило, мають одне або декілька супутніх 

захворювань, найбільш частими з яких є ішемічна хвороба серця (ІХС), 

цукровий діабет (ЦД), ожиріння, подагра, хронічна хвороба нирок. 

Сучасні рекомендації Європейського товариства кардіологів та 

Європейського товариства з артеріальної гіпертензії, Американської асоціації 

серця та Національна клінічна настанова, які базуються на даних доказової 

медицини, диктують необхідність особливих підходів до лікування таких 

хворих. 

Клінічний перебіг і прогноз у хворих на АГ значною мірою зумовлені 

наявністю коморбідних захворювань, що мають негативний вплив на 

розвиток серцево-судинних ускладнень. 

Так, наявність АГ підвищує ризик розвитку інфаркту міокарда у 

чоловіків віком 40-65 років у 2,5 рази, при поєднанні АГ з ЦД ризик зростає у 
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8 разів, а при супутніх порушеннях спектру ліпопротеїдів крові ризик 

підвищується в 19 разів. 

Значна поширеність коморбідної патології обумовлює необхідність 

розробки комплексного підходу щодо оцінки пацієнтів з АГ для 

попередження її ускладнень. Актуальність проблеми поліморбідності 

зумовлена тенденцією до постаріння населення, збільшення випадків 

хронічних захворювань, підвищенням впливу негативних чинників довкілля. 

В умовах сьогодення необхідним є пошук нових шляхів і методів 

лікування коморбідного перебігу АГ, які б включали не лише призначення 

комбінованої медикаментозної терапії, але й підвищували адаптаційні 

можливості організму, сприяли збільшенню прихильності пацієнта до 

призначеного лікування. Саме на реалізацію такого напрямку було 

спрямоване проведення даного дослідження. 

Завданнями дослідження були: виявлення особливостей клінічного 

перебігу гіпертонічної хвороби, поєднаної з ішемічною хворобою серця, 

ожирінням та порушеннями пуринового обміну, за допомогою 

загальноклінічних, інструментальних та статистичних методів дослідження з 

метою оптимізації лікування зазначеної коморбідної патології; визначення 

особливостей змін якості життя (необхідність постійного лікування, 

обмеження фізичної активності та дозвілля, припинення паління, зміни у 

харчуванні та інше) та соціально-психологічної адаптації у пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою (ГХ) в умовах коморбідності; встановлення 

наявності зв’язку між рівнем соціально-психологічної дезадаптації і 

невротичної тріади (іпохондрія, депресія, емоційна лабільність) та наявністю 

подагри та ожиріння у хворих на ГХ в поєднанні з ІХС, а також визначити 

зв’язок ригідності, психастенії і аутизму з профілем особистості хворого та 

змінами якості життя через рік спостереження; оцінка рівня комплаєнсу та 

переважаючої репрезентативної системи (візуальної, аудіальної чи 

кінестетичної) у пацієнтів з ГХ в умовах коморбідності та дослідження 

впливу антигіпертензивної терапії на зміни якості життя, рівень соціально-
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психологічної адаптації та комплаєнсу за умови включення у лікування 

дозованих фізичних навантажень (ходьба в аеробному режимі з поступовим 

підвищенням навантаження) та застосування кінестетичних предикатів мови, 

що враховували репрезентативну систему пацієнта. 

У дослідження було включено 127 хворих на АГ з ішемічною 

хворобою серця: нестабільною стенокардією в поєднанні з порушеннями 

пуринового обміну та ожирінням віком від 54 до 78 років, які були 

розподілені на 2 групи. Першу дослідну групу склали 57 чол. з АГ, ІХС та 

ожирінням, другу – 50 чол. з АГ, ІХС, ожирінням та порушеннями 

пуринового обміну. Група хворих з порушеннями пуринового обміну  

включала пацієнтів з безсимптомною гіперурикемією (32 чол.) та подагрою 

(18 чол.). Контрольну групу склали 20 пацієнтів з АГ та ІХС. Пацієнти 

контрольної і дослідних груп були співставимими за віком (65,44 ± 0,73 

років, 64,88 ± 0,83 років і 63,41 ± 0,84 відповідно) і мали однаковий стаж АГ 

(11,42 ± 0,86, 15,82 ± 0,83 і 16,99 ± 0,88 років відповідно). 

Хворі перебували на лікуванні в кардіологічному відділенні 

Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру та 

лікувались амбулаторно в диспансерно-поліклінічному відділенні 

Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру. 

Діагноз гіпертонічної хвороби включав визначення за стадіями, 

ступенями і проведенням стратифікації ризику серцево-судинних 

ускладнень. Визначення ожиріння проводили згідно рекомендацій ВООЗ 

(2000) за визначенням індексу маси тіла. Абсолютні маси жирової, кісткової і 

м’язової тканин розраховували за спеціальними формулами. Вимірювальні 

ознаки, що характеризують розвиток жирової, кісткової і м’язової тканин, 

переводили у бали за допомогою нормативних таблиць, розроблених Кліорін 

А.І. і Чтецовим В.П. (1979).  

Стан ліпідного обміну оцінювали за показниками загального 

холестерину, холестерину ліпопротеїдів високої і низької щільності, 
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тригліцеридів, індексу атерогенності, які визначали за загальноприйнятими 

методами. 

Психологічний статус пацієнтів визначали за допомогою скороченого 

багатофакторного опитувальника для дослідження особистості (СБОО) під 

час лікування і через рік динамічного спостереження (Зайцев В.П., 2004). 

Оцінку якості життя хворих на АГ визначали за допомогою медико-

соціального анкетування, розробленого Гладковим А.Г. (1982). 

Дозоване фізичне навантаження проводили у відповідності з 

рекомендаціями Американської асоціації серця (2010) та Американського 

коледжу спортивної медицини (2004). 

Динамічне спостереження за пацієнтами проводили через 6, 12 і 18 

місяців. Анкетним методом вивчалися працездатність, тривалість прийому 

медикаментозних засобів та їх дози, прихильність до лікарських призначень. 

Оцінювались скарги, клінічний стан, реєстрували АТ, проводили добове 

моніторування АТ та холтерівське моніторування ЕКГ, біохімічні 

дослідження ліпідного обміну, визначали НЛП-модальність пацієнтів, 

проводили ретестування за допомогою тестів СБОО, Холмса-Рае та якості 

життя, проводили контроль антропометричних даних, оцінювали результати 

лікування. 

Визначено, що у хворих на ГХ в поєднанні з гіперурикемією (ГУ) дещо 

частіше зустрічається обтяжена за ГХ спадковість, наявність ІХС, цукрового 

діабету, надлишкова маса тіла, судинні катастрофи в порівнянні з пацієнтами 

з ГХ без порушень пуринового обміну (ППО).  

При порівнянні середніх значень САТ і ДАТ у хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ та ожирінням та без них ми отримали достовірні відмінності. 

Середні значення САТ у хворих першої групи склали 159,69 ± 1,88 мм рт. ст., 

другої групи 163,23 ± 1,78 мм рт. ст., а у пацієнтів групи порівняння - 149,40 

± 1,52 мм рт. ст., р < 0,05.  

Відмічено достовірне збільшення частоти больових епізодів в 

середньому за добу в першій та другій групах в порівнянні з групою 
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контролю (5,44 ± 0,37, 6,19 ± 0,41 і 7,23 ± 0,44 проти 3,23 ± 0,24 відповідно) 

та достовірне збільшення частоти вживання нітратів короткої дії (1,14 ± 0,12, 

1,53 ± 0,21 та 1,88 ± 0,24 проти 0,27 ± 0,11). 

При порівнянні біохімічних показників у хворих при різних стадіях ГХ  

нами відзначено достовірне розходження за рівнем сечової кислоти (СК) у 

хворих у всіх трьох групах: при II стадії ГХ цей показник нижчий 

(279,33±13,91, 312,23±13,32 і 524,53±11,73 відповідно), ніж при III стадії ГХ 

(284,51±14,43, 314,53±13,39, 573,41±15,11, р < 0,05).  

Зниження ЯЖ у всіх пацієнтів більшою мірою обумовлене 

необхідністю лікуватися (у 2-й групі - у 65%, у 1-ій - 56%, у групі порівняння 

- у 50%), обмежувати свою фізичну активність (відповідно 80%, 73% та 60%), 

обмеженням дозвілля (відповідно 87%, 78% і 75%) і активності в побуті 

(відповідно 40%, 34% і 30%), паління (41%, 34% та 26%), харчування (53%, 

50% і 34%), а також у меншій мірі змінами відносин з друзями та близькими, 

зниженням доходів і зниженням на посаді. 

Аналіз індивідуальних профілів показав, що більш, ніж у половини 

пацієнтів обох груп (відповідно 64,12% і 52,01%) відзначаються ознаки 

соціально-психологічної дезадаптації.  

Виявлено кореляційний зв’язок між тяжкістю стану хворого та 

переважаючою репрезентативною системою. Відзначено зниження кількості 

хворих з візуальною системою від 40% у контрольній групі до 38,6% та 32% 

відповідно у досліджуваних групах. У той же час відмічається зростання 

кількості кінестетиків з 45% у групі контролю до 49,1% у 1 групі та 52% у 2 

групі. В аудіальній моделі відзначали зниження кількості таких хворих з 15% 

у групі контролю до 12,3% у 1 групі, з максимальною кількістю таких хворих 

у 2-й групі. 

Через рік динамічного спостереження ми відзначили достовірне 

зниження АТ і відсутність достовірних відмінностей між біохімічними 

показниками в динаміці у хворих обох груп. Однак, рівень CК у хворих ГХ 

без ППО за рік мав достовірний приріст при III стадії і незначний при II 
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стадії ГХ. Імовірно, це пов'язано з широким використанням діуретиків як 

препаратів першої лінії для лікування ГХ. 

Для пацієнтів з ГХ у поєднанні з гіперурикемією порівняно з 

пацієнтами без порушень пуринового обміну властиві достовірно вищі цифри 

середніх значень САТ і ДАТ (відповідно 159,69 ± 1,88 проти 149,40 ± 1,52 мм 

рт. ст., р < 0,05 і 98,85 ± 1,18 проти 95,29 ± 1,04 мм рт. ст., р < 0,05). 

Визначено достовірне збільшення частоти больових епізодів в середньому за 

добу серед пацієнтів з ППО в порівнянні з групою без ППО (6,19 ± 0,41 і 7,23 

± 0,44 проти 3,23 ± 0,24 відповідно, р < 0,05) та достовірне збільшення 

частоти вживання нітратів короткої дії (1,53 ± 0,21 та 1,88 ± 0,24 проти 0,27 ± 

0,11, р < 0,05). У хворих з ГХ та ППО виявлено наявність кореляційних 

зв'язків між товщиною МШП в діастолу та ІК. У хворих з подагрою товщина 

МШП в діастолу достовірно більша, ніж у хворих з ГУ (відповідно 1,20 ± 

0,02 проти 1,14 ± 0,02 см, р < 0,05). При порівнянні гемодинамічних 

показників достовірно менший УО визначався у пацієнтів з подагрою (70,88 

± 3,18 мл), ніж у хворих з ГУ (81,46 ± 2,93 мл, р < 0,05). Аналогічні дані були 

отримані при порівнянні значень фракції викиду у тих же груп хворих (47,13 

% і 50,19 %, р < 0,05). 

Доведено, що зниження ЯЖ більшою мірою було обумовлено 

розумінням необхідності лікування, обмеженнями фізичної і трудової 

діяльності, дозвілля, харчування і відмовою від паління. Зниження ЯЖ не 

виявлено тільки у 22% хворих ГХ в поєднанні з ГУ, що достовірно менше 

порівняно з пацієнтами, що страждають ГХ без ППО (35%, р < 0,05).  

У пацієнтів з гіпертонічною хворобою в умовах коморбідності під 

впливом стандартної терапії визначається покращення якості життя в цілому 

з одночасною зміною структури причин, що знижували якість життя на 

початку дослідження. Виявлено негативний кореляційний зв’язок між якістю 

життя та розвитком серцево-судинних катастроф (r= -0,45, p < 0,05). Через рік 

від початку проведення терапії відзначається зміна усередненого профілю 

особистості та зміна якості життя, що перебувала у зворотному 
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кореляційному зв’язку за шкалами ригідності (r= -0,45, p < 0,05), психастенії 

(r= -0,36, p < 0,05) та аутизму (r= -0,32, p < 0,05). 

Доведено залежність рівня стресу від стадії ГХ (у контрольній групі 

267,11 ± 4,89 при ІІ ст. проти 292,33 ± 5,14 при ІІІ ст., в 1-ій групі – 

відповідно 289,56 ± 5,44 проти 324,43 ± 6,33, в 2-ій 297,69 ± 6,37 проти 367,74 

± 5,46, р < 0,05) та наявності ППО (297,69 ± 6,37 та 367,74 ± 5,46 проти 

289,56 ± 5,44 та 324,43 ± 6,33 і 267,11 ± 4,89 та 292,33 ± 5,14, р < 0,05). 

Найвищий рівень комплаєнсу виявлений у пацієнтів з переважаючою 

кінестетичною репрезентативною системою (2,7-2,6-2,7), тоді як найнижчий 

показник (2,1-2,0-2,1) визначено при переважанні візуальної 

репрезентативної системи. Проведений кореляційний аналіз у хворих обох 

груп дозволив виявити наявність зворотного зв'язку між показниками ЯЖ і 

ступенем ризику ГХ (г = -0,32 і г = -0,34, р < 0,001), а у хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ показники ЯЖ мали також негативний зв'язок високої сили з 

цим показником (г = -0,75, р < 0,001). 

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, 

подагра, ожиріння, лікування, комплаєнс, нейролінгвістичне програмування, 

якість життя. 
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SUMMARY 

Mokhnachov O.V. Optimization of diagnosis and treatment of hypertonic 

disease in conditions of comorbidity. - Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences (doctor of 

philosophy) in specialty 14.01.02 - Іnternal diseases (222 - Medicine). - Ukrainian 

Medical Stomatological Academy, Poltava, 2019; Danylo Нalytsky Lviv National 

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

The aim of the study was to optimize the complex treatment and prevention 

of hypertension associated with coronary heart disease, purine metabolism 

disorders and obesity, by determining the role of psychosomatic changes and 

assessing the effectiveness of the use of metered physical activity in improving 

quality of life. 

The peculiarity of the course of arterial hypertension in modern conditions is 

the extremely high frequency of comorbidity. Patients with hypertension (HD), as 

a rule, have one or more concomitant diseases, the most common of which are 

ischemic heart disease (IHD), diabetes mellitus, obesity, gout, chronic kidney 

disease. 

The current recommendations of the European Society of Cardiologists and 

the European Society for Arterial Hypertension, the American Heart Association 

and the National Clinical Instruction, based on evidence-based medicine, dictate 

the need for specific approaches to the treatment of such patients. 

Clinical course and prognosis in patients with hypertension are largely due 

to the presence of comorbid diseases that have a negative impact on the 

development of cardiovascular complications. 

Thus, the presence of hypertension increases the risk of developing 

myocardial infarction (MI) in men 40-65 years of age by 2.5 times, when 

combined with hypertension with diabetes, the risk increases by 8 times, and with 
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associated violations of the spectrum of lipoproteins, the risk increases by 19 

times. 

Considerable prevalence of comorbid pathology necessitates the 

development of a comprehensive approach for the evaluation of patients with 

hypertension to prevent its complications. The urgency of the problem of 

polymorbidity is conditioned by the tendency towards aging of the population, 

increase of cases of chronic diseases, increase of influence of negative factors of 

the environment. 

Today, it is necessary to find new ways and methods of treating the 

comorbid flow of hypertension, which would include not only the appointment of 

combined medical therapy, but also increased adaptive capacity of the body, 

contributed to increasing the patient's commitment to the prescribed treatment. It 

was on the realization of this direction that the study was directed. 

The objectives of the study were to: identify features of the clinical course of 

hypertension associated with coronary heart disease, obesity and disturbances of 

purine metabolism, using general clinical, instrumental and statistical research 

methods to optimize the treatment of this comorbidity; definition of features of 

changes in the quality of life (need for permanent treatment, limitation of physical 

activity and leisure, cessation of smoking, changes in nutrition, etc.) and socio-

psychological adaptation in patients with hypertension (HD) in conditions of 

comorbidity; the establishment of a link between the level of social and 

psychological maladaptation and the neurotic triad (hypochondria, depression, 

emotional lability) and the presence of gout and obesity in patients with HD in 

combination with IHD, and also to determine the connection of rigidity, psychosis 

and autism with a personality profile patient and changes in quality of life in a year 

of observation; evaluation of the level of compliance and the prevailing 

representative system (visual, auditory or kinestetic) in patients with HD under 

conditions of comorbidity and the study of the effect of antihypertensive therapy 

on changes in quality of life, level of socio-psychological adaptation and 

compliance, provided that inclusion in the treatment of metered physical activity 
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(walking in aerobic mode with gradual increase in load) and the use of kinesthetic 

language predicates that took into account the representative system of the patient. 

The study included 127 patients with hypertension with coronary heart 

disease: unstable angina, combined with disturbances of purine metabolism and 

obesity in the age group from 54 to 78 years, which were divided into 2 groups. 

The first experimental group was 57 people with hypertension, IHD and obesity, 

the second - 50 people. with hypertension, coronary heart disease, obesity and 

disturbances of purine metabolism. A group of patients with disturbances of purine 

metabolism included patients with asymptomatic hyperuricemia (32 people) and 

gout (18 people). The control group consisted of 20 patients with hypertension and 

coronary artery disease. Patients in control and experimental groups were 

comparable in age (65.44 ± 0.73 years, 64.88 ± 0.83 years and 63.41 ± 0.84, 

respectively) and had the same HD experience (11.42 ± 0.86, 15.82 ± 0.83 and 

16.99 ± 0.88 years respectively). 

The patients were treated at the cardiology department of the Poltava 

Regional Clinical Cardiology Center and were treated at the dispensary-polyclinic 

department of the Poltava Regional Clinical Cardiology Center. 

The diagnosis of hypertension included the determination of the stages, 

stages and stratification of the risk of cardiovascular complications. The 

determination of obesity was carried out in accordance with WHO (2000) 

guidelines for determining body mass index. Absolute masses of fat, bone and 

muscle tissue were calculated according to special formulas. Measurement signs 

characterizing the development of fat, bone and muscle tissues were translated into 

points using standard tables developed by A. A. Kliorin. and Chttsov V.P. (1979). 

The state of lipid metabolism was evaluated in terms of total cholesterol, 

high and low density lipoprotein cholesterol, triglycerides, and atherogenicity 

index, which were determined by generally accepted methods. 

The psychological status of patients was determined using a shortened 

multivariate questionnaire for the study of personality (SoP) during treatment and 

one year after the dynamic observation (Zaitsev VP, 2004). 
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The assessment of the quality of life of patients with hypertension was 

determined using a medical and social questionnaire developed by Gladkov AG. 

(1982). 

The metered exercise was conducted in accordance with the 

recommendations of the American Heart Association (2010) and the American 

College of Sports Medicine (2004). 

Dynamic follow-up of patients was performed at 6, 12 and 18 months. The 

questionnaire examined the working capacity, the duration of taking medication 

and their dosage, and adherence to medical appointments. The complaints were 

evaluated, the clinical status was recorded, blood pressure was recorded, blood 

pressure was monitored daily, ECG monitoring was performed, the biochemical 

studies of lipid metabolism, the NLP modality of patients were determined, the 

tests were reassessed with the SoP, Holmes-Rae and quality of life tests, the 

anthropometric data were evaluated, the results were evaluated treatment. 

It has been determined that patients with HD in combination with 

hyperuricemia (HU) have a slightly more frequent complication of HD heredity, 

the presence of coronary heart disease, diabetes mellitus, excess body weight, 

vascular disasters compared with patients with HU without disturbances of purine 

metabolism (DPM). 

When comparing the average values of SBP and DBP in patients with IHD 

in combination with HU and obesity and without them, we received significant 

differences. Average values of SBP in patients in the first group amounted to 

159.69 ± 1.88 mm Hg. Art., second group 163,23 ± 1,78 mm Hg. and in patients of 

the comparison group - 149.40 ± 1.52 mm Hg. Art., p <0,05. 

A significant increase in the frequency of pain episodes was observed on 

average per day in the first and second groups in comparison with the control 

group (5.44 ± 0.37, 6.19 ± 0.41 and 7.23 ± 0.44 versus 3.23 ± 0 , 24 respectively) 

and a significant increase in the frequency of short-acting nitrates (1.14 ± 0.12, 

1.53 ± 0.21 and 1.88 ± 0.24 versus 0.27 ± 0.11). 
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When comparing biochemical parameters in patients with different stages of 

HD we noted a significant difference in the level of HU in patients in all three 

groups: at stage II HD this figure is lower (279.33 ± 13.91, 312.23 ± 13.32 and 

524, 53 ± 11,73, respectively) than at stage III of the HD (284.51 ± 14.43, 314.53 ± 

13.39, 573.41 ± 15.11, p <0.05). 

Decreased QoL in all patients is due to the need to be treated (65% in the 

2nd group, 56% in the 1st group, 50% in the comparison group), limit their 

physical activity (80%, 73%, and 60%), leisure activities (87%, 78% and 75% 

respectively) and activity in the home (40%, 34% and 30% respectively), smoking 

(41%, 34% and 26%), nutrition (53% 50% and 34%), as well as to a lesser extent 

changes in relations with friends and relatives, lower incomes and lowering their 

positions. 

Analysis of individual profiles showed that more than half of patients in both 

groups (respectively 64.12% and 52.01%) have signs of social and psychological 

maladaptation (PMA). 

The correlation between the severity of the patient's condition and the 

prevailing representative system was revealed. The decrease in the number of 

patients with the visual system from 40% in the control group to 38.6% and 32% in 

the study groups respectively was noted. At the same time, an increase in the 

number of kinesthetics from 45% in the control group to 49.1% in group 1 and 

52% in group 2 was noted. In the auditory model, there was a decrease in the 

number of such patients from 15% in the control group to 12.3% in group 1, with 

the maximum number of such patients in the 2nd group. 

After a year of dynamic observation, we noted a significant decrease in 

blood pressure and the absence of significant differences between the biochemical 

parameters in the dynamics of patients in both groups. However, the level of uric 

acid (UA) in patients with HD without PD in a year had a significant increase in 

stage III and insignificant in stage II HD. This is probably due to the widespread 

use of diuretics as first-line drugs for treating HD. 
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For patients with HD in combination with hyperuricemia, in comparison 

with patients without disturbances of purine metabolism, significantly higher 

numbers of mean values of SBP and DBP (159.69 ± 1.88 versus 149.40 ± 1.52 mm 

Hg, p <0,05 and 98.85 ± 1.18 against 95.29 ± 1.04 mm Hg, p <0.05). A significant 

increase in the frequency of pain episodes was observed on average per day among 

patients with anesthesia compared to the non-air defense group (6.19 ± 0.41 and 

7.23 ± 0.44 versus 3.23 ± 0.24, respectively, p <0, 05) and a significant increase in 

the frequency of short-acting nitrates (1.53 ± 0.21 and 1.88 ± 0.24 versus 0.27 ± 

0.11, p <0.05). Patients with HD and PD found correlation between the thickness 

of IVI in diastole and IK. In patients with gout, the thickness of IVI in diastole is 

significantly higher than in patients with diabetes mellitus (correspondingly, 1.20 ± 

0.02 vs. 1.14 ± 0.02 cm, p <0.05). When comparing hemodynamic parameters, 

significantly lower IV was observed in patients with gout (70,88 ± 3,18 ml) than in 

patients with HU (81,46 ± 2,93 ml, p <0,05). Similar data were obtained when 

comparing the values of the ejection fraction in the same groups of patients 

(47,13% and 50,19%, p <0,05). 

It has been shown that the decrease in QOL was due to the understanding of 

need for treatment, restrictions on physical and occupational activity, leisure, 

nutrition and smoking cessation. Lower QOL was not detected in only 22% of 

patients with HD in combination with HU, which is significantly less than that of 

patients suffering from HD without PD (35%, p <0.05). 

In patients with hypertension in conditions of comorbidity, under the 

influence of standard therapy, the improvement of quality of life in general is 

determined with simultaneous change in structure of reasons that lowered the 

quality of life in the study. A negative correlation between quality of life and 

development of cardiovascular accidents was detected (r = -0.45, p <0.05). A year 

after the initiation of therapy, there was a change in the average personality profile 

and a change in the quality of life that was in reverse correlation on the rigidity 

scales (r = -0.45, p <0.05), psychhastensia (r = 0.36, p <0.05) and autism (r = -0.32, 

p <0.05). 
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The dependence of the stress level on the HD stage (in the control group 

267.11 ± 4.89 in the second stage versus 292.33 ± 5.14 in the III class was proved, 

in the 1st group, respectively, 289.56 ± 5.44 against 324.43 ± 6.33, in the 2nd 

297.69 ± 6.37 versus 367.74 ± 5.46, p <0.05) and the presence of air defense 

(297.69 ± 6.37 and 367.74 ± 5.46 versus 289.56 ± 5.44 and 324.43 ± 6.33 and 

267.11 ± 4.89 and 292.33 ± 5.14, p <0.05). 

The highest сompliance rate was found in patients with predominant 

kinesthetic representative system (2.7-2.6-2.7), while the lowest index (2.1-2.0-2.1) 

was determined by the dominance of the visual representative system. The 

correlation analysis carried out in patients of both groups allowed to reveal the 

presence of a feedback between the indicators of QOL and the risk of  (r = -0.32 

and r = -0.34, p <0.001), and in patients with HD in combination with HU The 

indicators of QOL also had a negative connection of high power with this indicator 

(r = -0.75, p <0.001). 

Key words: hypertonic disease, ischemic heart disease, gout, obesity, 

treatment, сompliance, NLP, quality of life. 
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ВСТУП 

Актуальність теми 

Щороку серцево-судинні захворювання стають причиною смерті понад 

17 млн. людей у світі, з яких у 9,4 млн. випадків причиною є гіпертонічна 

хвороба. За прогнозом ВООЗ рівень смертності у 2030 році  зросте до 23 млн. 

чол. В Україні у структурі смертності, захворювання системи кровообігу 

займають перше місце з показником в 67%, а артеріальна гіпертензія 

відмічається у 54% українців і у 66% - хворих на ішемічну хворобу серця.  За 

останнє десятиріччя накопичується все більше даних про роль сечової 

кислоти в розвитку серцево-судинних захворювань у поєднанні з іншими 

метаболічними факторами ризику. Зв'язок між рівнем сечової кислоти і 

ризиком розвитку серцево-судинних катастроф відзначено у 20 

епідеміологічних і клінічних дослідженнях у більш ніж 100 000 пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією [1]. Результати завершених досліджень свідчать 

про те, що гіперурикемія є предиктором розвитку серцево-судинних подій і 

смерті у хворих на артеріальну гіпертензію [2].  

Гіперурикемію, яка раніше асоціювалася з суглобовими проявами [3], у 

даний час вважають частиною метаболічного синдрому, складові якого 

розглядаються не як окремі фактори ризику, а як єдине «генералізоване 

серцево-судинно-метаболічне захворювання» [4]. 

Про взаємозв'язок артеріальної гіпертензії з високим рівнем сечової 

кислоти відомо давно [5]. Багатьма дослідниками доведено, що гіперурикемія 

у хворих артеріальною гіпертензією поєднується з високою частотою 

ожиріння та порушеннями вуглеводного обміну [6], з підвищенням 

атерогенних фракцій ліпідного обміну [7], з високою частотою гіпертрофії і 

діастолічної дисфункції лівого шлуночка, а також збільшенням індексу маси 

міокарда лівого шлуночка [8], з частим і більш раннім розвитком уратних 

нефропатій [9], наростанням мікроальбумінурії [10]. Все це вказує на 

необхідність більш раннього виявлення гіперурикемії у хворих на 
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артеріальну гіпертензію для проведення профілактічних заходів, що 

попереджають розвиток коронарних і мозкових катастроф. Конституційний 

підхід дозволяє виявити особливості захворювання у кожного індивідуума і 

відкриває додаткові можливості прогнозування тяжкості клінічного перебігу 

артеріальної гіпертензії, що поєднується з гіперурикемією. Правильне 

лікування з урахуванням особливостей поєднання артеріальної гіпертензії з 

ішемічною хворобою серця: нестабільною стенокардією, порушеннями 

пуринового обміну та ожирінням дозволяє суттєво покращити перебіг 

захворювання та якість життя хворого.  

Інша проблема полягає в тому, що згідно моніторингу епідемічної 

ситуації в Україні протягом останніх 25 років серед мешканців міст 63% 

хворих на АГ знають про свій діагноз, антигіпертензивне лікування 

приймають 38%,  але лікування є ефективним лише у 14%. 

Враховуючи відсутність досліджень, присвячених особливостям 

діагностики та терапії артеріальної гіпертензії в умовах коморбідності нами 

проведено дослідження з оптимізації діагностики і лікування гіпертонічної 

хвороби, асоційованої з ішемічною хворобою серця: нестабільною 

стенокардією, порушеннями пуринового обміну та ожирінням.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідної 

роботи кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, 

загальної практики (сімейної медицини) ВДНЗУ «Українська медична 

стоматологічна академія» (м. Полтава) «Роль запалення в патогенезі 

коронарних та некоронарних захворювань серця та розробка методів 

патогенетичної терапії» (держреєстрація № 0107U004808) та є її фрагментом. 

Здобувачем проведено патентно-інформаційний пошук, аналіз наукової 

літератури з даної проблеми, здійснено розробку основних теоретичних і 

практичних положень роботи, загальноклінічне обстеження тематичних 

хворих, визначення якості життя та рівня стресу, визначення рівня 

комплаєнсу, взято участь в інтерпретації лабораторних та функціональних 
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досліджень, здійснено спостереження за пацієнтами в динаміці лікування, 

сформовано комп’ютерну базу даних. 

Мета дослідження: 

Оптимізація комплексного лікування та профілактики гіпертонічної 

хвороби, поєднаної з ішемічною хворобою серця, порушеннями пуринового 

обміну та ожирінням, шляхом визначення ролі психосоматичних змін та 

оцінки ефективності застосування дозованих фізичних навантажень в 

підвищенні якості життя. 

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

Завдання дослідження: 

1. Виявити особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби, 

поєднаної з ішемічною хворобою серця, ожирінням та порушеннями 

пуринового обміну, за допомогою загальноклінічних, інструментальних та 

статистичних методів дослідження з метою оптимізації лікування 

зазначеної коморбідної патології. 

2. Визначити особливості змін якості життя (необхідність постійного 

лікування, обмеження фізичної активності та дозвілля, припинення 

паління, зміни у харчуванні та інше) та соціально-психологічної адаптації 

у пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГХ) в умовах коморбідності. 

3. Встановити наявність зв’язку між рівнем соціально-психологічної 

дезадаптації і невротичної тріади (іпохондрія, депресія, емоційна 

лабільність) та наявністю подагри та ожиріння у хворих на ГХ в поєднанні 

з ІХС, а також визначити зв’язок ригідності, психастенії і аутизму з 

профілем особистості хворого та змінами якості життя через рік 

спостереження. 

4. Оцінити рівень комплаєнсу та переважаючої репрезентативної системи 

(візуальної, аудіальної чи кінестетичної) у пацієнтів з ГХ в умовах 

коморбідності. 

5. Дослідити вплив антигіпертензивної терапії на зміни якості життя, рівень 

соціально-психологічної адаптації та комплаєнсу за умови включення у 
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лікування дозованих фізичних навантажень (ходьба в аеробному режимі з 

поступовим підвищенням навантаження) та застосування кінестетичних 

предикатів мови, що враховували репрезентативну систему пацієнта. 

 Об’єкт дослідження: гіпертонічна хвороба, поєднана  з ішемічною 

хворобою серця,  порушеннями пуринового обміну та ожирінням. 

 Методи дослідження: загальноклінічне обстеження зі збором скарг, 

з’ясуванням анамнезу захворювання і життя, проведення об’єктивного 

обстеження, лабораторні методи (клінічне та біохімічне дослідження крові з 

визначенням рівня ліпідів та сечової кислоти); інструментальні методи (ЕКГ, 

ЕхоКГ та добове моніторування артеріального тиску (АТ) в динаміці, 

холтерівське дослідження); застосування оригінальних анкет (для визначення 

рівня комплаєнсу - за Моріскі-Грін; анкети визначення рівня стресу за 

Холмсом-Рае; скорочений багатофакторний опитувальник - для дослідження 

особистості; тест MMPI та анкета визначення якості життя за Гладковим 

А.Г., з об`єктивним визначенням ведучої репрезентативної системи за 

методикою Гріндера та Бендлера); статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів 

Вперше проведено теоретичне узагальнення та оптимізовано терапію  

артеріальної гіпертензії в поєднанні з нестабільною стенокардією, подагрою 

та ожирінням на підставі комплексного вивчення антропометричних 

показників, ліпідного та вуглеводного обміну, даних ультразвукового 

дослідження серця, добового моніторування АТ, холтерівського 

дослідження, показників якості життя, рівня стресу, комплаєнсу та провідної 

репрезентативної системи з включенням методики мовних предикатів. 

Виявлено, що особливостями клінічного перебігу АГ  в поєднанні з 

нестабільною стенокардією, подагрою чи безсимптомною гіперурикемією та 

ожирінням є взаємообтяження перебігу коморбідних захворювань, що 

полягає у прогресуванні стенокардії (збільшення частоти ангінозних епізодів 

та кількості прийнятих таблеток нітрогліцерину) порівняно з пацієнтами з без 
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порушень пуринового обміну та особливо в порівнянні з хворими без 

супутніх захворювань.  

Вперше у пацієнтів з ГХ у поєднанні з нестабільною стенокардією, 

порушеннями пуринового обміну та ожирінням виявлено зниження 

показників ЯЖ та структуровано їх значення у порівнянні з хворими без 

супутньої патології. 

Доведено, що включення в 18-місячну терапію методики предикатів 

мови з урахуванням провідної репрезентативної системи (методика 

спілкування з хворим, що полягає у вживанні лексикону пов’заного 

виключно з відчуттями хворого на момент звернення до лікаря без 

використання слів, що стосуються аудіальної та візуальної репрезентативних 

систем) дозволяє суттєво підвищити рівень комплаєнсу та знизити частоту 

больових нападів з одночасним зниженням АТ у всіх групах пацієнтів. 

Доведено існування статистично значимого зв’язку між рівнем 

комплаєнсу, артеріальним тиском, наявною супутньою патологією, перебігом 

стенокардії та профілем особистості хворого з переважаючою 

репрезентативною системою пацієнта. 

Практичне значення одержаних результатів 

Вирішене одне з актуальних практичних завдань сучасної терапії, що 

полягає в необхідності комплексного лікування пацієнтів з ГХ у поєднанні з 

нестабільною стенокардією, порушеннями пуринового обміну та ожирінням 

не тільки на час перебування у стаціонарі але й через рік після лікування з 

метою зниження частоти повторних госпіталізацій, що включає як 

медикаментозну терапію, так і необхідність психологічної корекції і 

фізіотерапії.  

Виявлені особливості клінічного перебігу нестабільної стенокардії в 

поєднанні з ГХ, порушеннями пуринового обміну та ожирінням, що 

призводять до взаємного обтяження перебігу коморбідних захворювань але 

підвищують легкість у досягненні комплаєнсу при врахуванні ведучої 

репрезентативної системи пацієнта на момент першого звернення.  
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Виявлено зниження показників ЯЖ (необхідність постійного лікування, 

обмеження фізичної активності та дозвілля, припинення паління, зміни у 

харчуванні та інше) у пацієнтів з ГХ, нестабільною стенокардією у поєднанні 

з порушеннями пуринового обміну та ожирінням при підвищенні рівня 

стресу у порівнянні з випадками без супутньої патології, що дозволяє 

деталізувати реабілітацію пацієнтів протягом року. 

Виявлено, що включення у терапію методики предикатів мови з 

урахуванням провідної репрезентативної системи на 9,5% підвищує рівень 

комплаєнсу за шкалою Моріски-Грін, що дозволяє знизити частоту больових 

нападів та артеріальний тиск для всіх груп хворих. 

Виявлена зміна усередненого профілю особистості та якості життя, що 

перебувала у зворотньому кореляційному зв’язку з шкалами ригідності (r = -

0,45, р < 0,05), психастенії (r = -0,36, p < 0,05) та аутизму (r = -0,32, p < 0,05) 

через рік спостереження, що дозволяє використовувати додаткові, 

немедекаментозні шляхи корекції лікування (використання лікувальної 

фізкультури в поєднанні з психокорекцією). 

Особистий внесок здобувача 

Керівником обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та 

завдання дослідження. Здобувачем самостійно проводився відбір хворих 

дослідної та контрольної груп і їх клініко-функціональне обстеження. Автор 

дослідження розробив карту обліку обстежених хворих і заповнював 

первинну медичну документацію. Самостійно проводив оцінку якості життя, 

рівень стресу та комплаєнс, вивчав роль системного запального процесу, 

обмінних порушень, показників антропометричних вимірювань. Здобувачем 

розроблено та обґрунтовано методи лікування гіпертонічної хвороби в 

поєднанні з ішемічною хворобою серця, порушеннями пуринового обміну та 

ожирінням, що включають в себе додавання до антигіпертензивною терапії 

дозованих фізичних навантажень та методики мовних предикатів під 

контролем рівня комплаєнсу та враховуючи як основну репрезентативну 

систему так і переважання кінестетичної на момент першого звернення. 
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Здобувачем сформовано базу даних, здійснено статистичну обробку 

отриманих результатів, проаналізовано та узагальнено отримані дані, 

самостійно сформульовано основні положення дисертації, зроблені висновки 

та практичні рекомендації. Проведена апробація отриманих результатів.  

Здобувач самостійно готував наукові дані для публікацій, виступав на 

конференціях. 

Апробація результатів дисертації 

Основні результати дослідження були представлені на науково-

практичній конференції ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 

НАМН України» «Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики, 

діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб» (м. Харків, 19-20 

квітня 2012 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції до Дня 

науки в Україні ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН 

України», «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і 

практики» (м. Харків, 17 травня 2012 р.) науково-практичній конференції з 

міжнародною участю ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 

НАМН України» «Проблеми атеросклерозу як системної патології» (м. 

Харків, 20 березня 2014) – диплом за кращу усну доповідь. 

Публікації: За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових робіт, 

з них 5 статей, у тому числі 4 – фахових наукових виданнях України (з них 2 

– одноосібні), 1 стаття у періодичному закордонному виданні (Scopus), 5 тез 

у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації 

Дисертація викладена українською мовою на 173 сторінках, з яких 112 

сторінок займає основний текст. Дисертація складається з анотації, вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, двох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. Список 

літератури містить 307 джерел, у тому числі 106 кирилицею і 201 латиницею. 

Дисертація ілюстрована 38 таблицями та 2 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ 

ХВОРОБИ В УМОВАХ КОМОРБІДНОСТІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби, 

поєднаної  з ішемічною хворобою серця 

Термiн «артерiальна гiпертензiя» (АГ) використовується для 

визначення пiдвищеного артерiального тиску (АТ) будь-якого походження в 

осіб, які не приймають антигіпертензивних засобів. Також до АГ відносять 

стани, коли «нормальний» АТ підтримується регулярним прийомом 

антигіпертензивних препаратів. Загальновизнаним критерієм АГ у дорослих 

є рівень АТ 140/90 мм рт. ст. і вище. Нині існують рекомендації його 

перегляду у бік зменшення, до рівня 130/90 мм рт. ст. і вище. 

Обгрунтуванням для цього стали дані про суттєве підвищення ризику 

виникнення серцево-судинних захворювань при зростанні АТ у межах 130 

мм рт. ст. і вище [11]. 

 Розглядаючи сучасні уявлення про артеріальну гіпертензію, слід 

відзначити остаточне визнання полігенно есенціальної АГ, що означає 

необхідність її розгляду не тільки як хвороби хронічно підвищеного 

артеріального тиску, а й як складного комплексу взаємопов'язаних 

гемодинамічних, метаболічних і нейрогуморальних порушень. Мозаїчна 

теорія Пейджа відображає сучасні уявлення щодо основних патогенетичних 

механізмів АГ [8, 12]. Практична значущість цієї теорії полягає в 

демонстрації складності вибору єдиного, навіть самого сучасного препарату, 

корегуючого порушення всіх або більшості цих механізмів. Слід мати на 

увазі можливість трансформації хвороби з одного варіанту в інший як у міру 

прогресування захворювання, так і регресії під впливом препаратів. Ця схема 

підтверджує необхідність комбінованої антигіпертензивної терапії у 

більшості пацієнтів [13]. Незважаючи на визначення залучених механізмів, у 
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даний час не існує прогностичних критеріїв, які б дозволили визначити шлях 

подальшого перебігу артеріальної гіпертензії у конкретного хворого. 

Великі надії пов'язані з вивченням генетичних аспектів АГ. Виділено 

рідкісні моногенні форми АГ. Що ж до причин есенціальної АГ або 

гіпертонічної хвороби, то найбільш вивченою є роль генів ренін-

ангіотензинової системи, зокрема гена ангіотензиногену та його рецептора, 

гена АПФ [14, 15]. 

Значну роль відіграють ген рецептора інсуліну, ген трансформуючого 

фактору росту та ген рецептора інсуліну. Досягнуті помітні успіхи в генній 

терапії експериментальної АГ. 

Останнім часом зростає число випадків метаболічного варіанту АГ, 

відомого також як «смертельний квартет» або «синдром сучасного способу 

життя». Основна причина збільшення числа хворих з метаболічним 

синдромом криється в сучасному способі життя зі зниженням фізичної 

активності та нераціональним харчуванням. Це визначає крайню 

актуальність первинної профілактики АГ. Поряд зі «старими», сьогодні 

активно обговорюються нові метаболічні фактори ризику. До їх числа 

відносяться: сечова кислота, ендогенний тканинний активатор плазміногену, 

d-димер, дефіцит естрогенів, гомоцистеїн, фібриноген, фактор згортання 

крові VII, ліпопротеїн (а) та С-реактивний білок. Не меншу увагу 

привертають відносно нові гемодинамічні фактори ризику у зв'язку з їх 

істотною роллю не тільки в становленні АГ, але й особливо у формуванні 

ускладнень - чим вище частота серцевих скорочень, тим гірший прогноз. 

Експериментальні дослідження свідчать про можливості атерогенності цього 

впливу в результаті посилення судинного стресу. Пульсовий тиск все частіше 

розглядається як один з найбільш інформативних інтегральних показників 

АТ, особливо в осіб похилого віку; а з впровадженням методу добового 

моніторування АТ стали доступні і такі показники, як варіабельність 

артеріального тиску а також нічна гіпертензія. Підвищена варіабельність 

артеріального тиску і відсутність належного нічного зниження АТ означає 
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прискорення темпу ураження органів-мішеней і наближення грізних серцево-

судинних ускладнень АГ. Ці чинники зберігають своє несприятливе значення 

і при нормалізованих середніх значеннях АТ. [16] Відзначаючи нові фактори 

та їх роль у патогенезі АГ, слід зазначити зміщення фокусу на великі 

магістральні судини з вивченням їх розтяжності/еластичності. У наші дні 

визнана істотна роль ендотелію та оксиду азоту в генезі серцево-судинних 

ускладнень, пов'язаних з АГ. При цьому судинному ендотелію та пошуку 

медикаментозного впливу на його порушену функцію надається все більше 

значення. Ендотелій судин у свою чергу, впливає на раннє ураження органів-

мішеней АГ, а з іншого боку виступає як джерело підвищення артеріального 

тиску. Основною його функцією є підтримка рівноважного стану 

протилежних процесів, що регулює стан механізмів, які в кінцевому підсумку 

визначають прогресування ускладнень. Це тонус судин, синтез та інгібування 

ростових факторів, неспецифічне запалення, яке визначає прогноз 

гіпертензивної васкулопатії, істотний вплив на гемостаз і тромболізис [17-

19]. Сьогодні все переконливіше звучить альтернативна концепція 

патогенезу АГ. Відповідно до цієї концепції, в основі прогресування 

есенціальної гіпертензії лежить порушення рівноваги між ангіотензином 2 і 

оксидом азоту з надлишком першого і /або з нестачею другого. Особливу 

увагу при обговоренні сучасних поглядів на патогенез АГ слід звернути на 

визнання ролі неспецифічного запалення у прогресуванні гіпертензивної 

васкулопатії [20]. 

Новий підхід до проблеми АГ також пов'язаний зі зміною поглядів на 

показники АТ. У рамках традиційних уявлень, АГ розглядалася як 

захворювання з чіткою патофізіологічною детермінантою у вигляді 

підвищеного загального периферичного опору судин (ЗПОС). Чутливим 

маркером підвищеного ЗПОС вважався рівень ДАТ, який багато років 

домінував як діагностичний критерій тяжкості АГ і показник ефективності 

лікування. Впровадження на початку ХХ століття в клінічну практику 

сфігмоманометра на довгі роки звузило погляд на АГ до цифр АТ. На 
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сучасному етапі вивчення АГ акцент робиться на рівні систолічного 

артеріального тиску і пульсового тиску (ПТ). Кінець уявленням про 

нешкідливість підвищення САТ з віком поклало Фрамінгемське дослідження. 

Пізніше дані про високу прогностичну цінність САТ були підтверджені в 

дослідженнях SHEP і MRFIT. Сумнівна правомочність уявлень про 

нешкідливість низького рівня ДАТ. Так, аналіз бази даних Фрамінгемського 

дослідження виявив зворотній зв'язок між частотою серцево-судинних подій і 

рівнем ДАТ при будь-якому рівні САТ. Незалежним фактором ризику є ПТ. 

Особливо виразний його вплив проявляється у відношенні коронарних подій 

і серцевої недостатності. Підвищений ПТ асоціюється також з більшою 

частотою коронарного атеросклерозу, інсультів, лакунарних інфарктів, 

судинної деменції, ХХН. Для вимірювання ПТ використовуються нові версії 

старих методик. Також відмічено відсутність вікових норм АТ. На сьогодні 

мова йде про єдині норми АТ у дорослих пацієнтів. Вважалось, що найбільш 

складним завданням лікування була корекція рівня ДАТ, проте в результаті 

проведених великих контрольованих досліджень з'ясувалося, що більш 

значимою є корекція САТ. Доведена користь і безпека істотного зниження 

підвищеного АТ. Дослідження НОТ переконливо продемонструвало, що для 

того, щоб істотно знизити ризик серцево-судинних ускладнень і дійсно 

вирішити задачу антигіпертензивної терапії, тиск треба знизити не на 10-12 

мм рт. ст., а до цільового рівня, тобто на 26-30 мм рт. ст. Доведено користь і 

безпеку лікування АГ та ізольованої систолічної АГ у похилому і старечому 

віці [21, 22]. 

Незважаючи на очевидне зниження захворюваності та летальності 

серед лікованих пацієнтів з АГ, показники серцево-судинної захворюваності 

та летальності в цій групі перевищують аналогічні в осіб з нормальним 

тиском. Цим обумовлена рекомендація обов'язкового досягнення цільового 

АТ. Цільовий АТ - це те нововведення, яке істотно відрізняє сучасні 

стандарти антигіпертензивної терапії. Вважається, що бажаний рівень 

цільового тиску при наявності супутнього цукрового діабету повинен бути 
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менше 130/85 мм рт. ст. і ще нижче за наявності ХХН або вираженої 

протеїнурії. Але питання з цільовим АТ при неускладнених формах АГ, 

більш складне. Додатковий аналіз дослідження по оптимальному лікуванню 

гіпертензії (HOT), що досить активно обговорювався і став основою для 

сучасних рекомендацій про необхідність зниження його нижче 135/85 мм рт. 

ст., не підтвердив сприятливість наслідків від такого рівня досягнутого АТ у 

пацієнтів без цукрового діабету. При повторному аналізі та поділі пацієнтів 

на дві групи - з діабетом і без діабету відзначалося, що при виразній користі в 

групі хворих з діабетом за показниками серцево-судинної летальності та 

загальної летальності динаміка в групі хворих без цукрового діабету має 

протилежну, хоча і статистично недостовірну спрямованість. Тому сьогодні, 

незважаючи на американські рекомендації, більшість країн говорить про 

цільовий тиск не вище 140/90 мм. рт. ст. у неускладнених випадках ГХ [23-

25]. 

Зміна поглядів на природу хвороби та на механізми її патогенезу 

сприяла розширенню діагностичного спектра, який ми повинні 

використовувати для всебічної оцінки пацієнта з ГХ. У клінічній практиці 

міцно утвердився метод добового моніторування АТ. Сучасні стандарти 

визначають показання, коли цей метод є обов'язковим: висока варіабельність 

артеріального тиску, підозра на гіпертензію білого халата, рефрактерна АГ та 

прояви гіпотензії. Для цього методу чітко визначені нормативні показники. У 

зв'язку зі зміщенням інтересу з резистивних судин на магістральні 

відбувається повернення на новому рівні до старих, широко 

використовуваних раніше методів діагностики, таких як вимірювання 

швидкості поширення пульсової хвилі і вимірювання центрального 

пульсового тиску [26]. 

Золотим стандартом для зважених підходів є доказова база 

багатоцентрових клінічних досліджень. В останні роки завершився ряд 

досліджень артеріальної гіпертензії, у тому числі ті, що порівнювали 
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традиційні засоби (діуретики та адреноблокатори) з «новими» класами 

антигіпертензивних засобів. 

В історії «доказової гіпертензіологіі» можна виділити три основні 

періоди. На першому етапі, в 60-70-ті роки – медицина отримала уявлення 

про традиційні медикаментозні засоби, включаючи дані про вплив на кінцеві 

точки діуретиків та адреноблокаторів; у період так званого «застою», до 1995 

року - незважаючи на активне клінічне застосування, були відсутні серйозні 

дані про вплив на кінцеві точки інгібіторів АПФ та антагоністів кальцію; а з  

1995 року до сьогодні, по всьому світу стартували близько 40 великих 

досліджень, покликаних відповісти на найактуальніші питання клінічної 

гіпертензіології [27,28]. Перелік найбільш важливих досліджень по вивченню 

особливостей перебігу та лікування артеріальної гіпертензії наведено у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Перелік найбільш важливих досліджень по вивченню особливостей 

перебігу та лікування артеріальної гіпертензії  

HOT 1998 

SYST-EUR 1997 

CAPPP 1998 

UKPDS 1998 

STOP-Hypertension-2 1999 

INSIGHT 2000 

ENCORE I 2003 

MOSES 2005 

ASCOT 2005 

Продемонстрована цінність для для лікування ГХ пролонгованого 

дигідропіридинового антагоніста кальцію нісолдіпіна. У результаті цей клас 

препаратів поряд з діуретиками віднесений до числа засобів вибору для 

лікування ГХ в похилому віці. Для лікування цієї групи пацієнтів також 

ефективне використання лізиноприлу, що підтверджено у дослідженні 
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TROPHY. Лізиноприл також уповільнює прогресування ретинопатії 

(дослідження EUCLID). Дані дослідження EUCLID також свідчать про те, що 

лізиноприл знижує рівень мікроальбумінурії (у дослідженні порівнювали 

лізиноприл і ніфедипін). Дослідження НОТ продемонструвало цінність і 

можливість досягнення цільового АТ, необхідність комбінованого режиму 

застосування антигіпертензивних препаратів і раціональність застосування 

аспірину в низькій дозі у пацієнтів з нормалізованим тиском для первинної 

профілактики ІХС. У дослідженнях CAPPP, UKPDS LIVE STOP-

HYPERTENSION2 підтверджена висока клінічна цінність традиційних 

антигіпетензивних препаратів у порівнянні з новими. Крім того, було 

встановлено наступне: висока цінність інгібіторів АПФ для уповільнення 

прогресування ускладнень ГХ при цукровому діабеті (CAPPP), першочергова 

значимість нормалізації АТ (перевищує цінність нормоглікемії) для 

попередження розвитку мікро- і макросудинних ускладнень цукрового 

діабету (UKPDS); доцільність лікування ГХ в осіб старечого віку із 

застосуванням всіх найголовніших класів антигіпертензивних препаратів 

(STOP-HYPERTENSION 2) [29-31]. 

 У результаті проведених епідеміологічних і контрольованих клінічних 

досліджень стало очевидним: чим вище ризик розвитку серцево-судинних 

ускладнень при ГХ, тим більше користі від раціональної, як правило, 

індивідуально підібраної антигіпертензивної терапії. У результаті виникло 

поняття про групи високого ризику і так звану ризик-стратегію, засновану на 

індивідуальному виборі препаратів відповідно до індивідуального спектру 

факторів ризику. До груп з високим ризиком розвитку ускладнень 

відносяться: гіпертензія з ураженням нирок; ГХ у осіб літнього, похилого і 

старечого  віку; ГХ при цукровому діабеті; ГХ у жінок в менопаузі; ГХ і 

дисліпідемія. Встановлено, що рівень креатиніну та ступінь протеїнурії є 

найбільш цінними прогностичними маркерами ступеня ризику розвитку 

серцево-судинних ускладнень. Мікроальбумінурія традиційно вважається 

маркером залучення нирок, тоді як сучасні дані переконливо демонструють, 
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що цей показник чутливо відображає як ступінь генералізованого 

мікросудинного ураження, так і ступінь сумарного ризику. Про це свідчить 

суттєва залежність мікроальбумінурії від ураження основних органів-

мішеней при артеріальній гіпертензії [32]. 

Основна увага у практичній діяльності лікаря через дуже високий 

ризик розвитку ускладнень повинна бути спрямована на групу хворих з ГХ та 

інсуліннезалежним цукровим діабетом. Вже незначне підвищення АТ до так 

званого «нормального підвищеного АТ» (САТ 130-139 і /або ДАТ 85-89 

мм.рт.ст.) є підставою для медикаментозної терапії. У цій групі показано 

агресивне лікування з метою досягнення цільового АТ менше 130/85 мм. рт. 

ст. Все більше накопичується даних про переваги інгібіторів АПФ при 

цукровому діабеті та ГХ, проте в цілому питання щодо препаратів першого 

ряду в цій численній групі пацієнтів залишається відкритим. Широко 

дискутуються питання про доцільність застосування у даних пацієнтів 

антагоністів кальцію. З одного боку, є дані, що ставлять під питання безпеку 

застосування пролонгованих дигідропіридинових антагоністов кальцію 

(дослідження ABCD, FACET, MIDAS), з іншого - значно більша за обсягом і 

тривалістю спостереження база даних, отриманих в дослідженнях НОТ та 

INSIGHT, не підтвердила ці побоювання і продемонструвала безпеку і високу 

ефективність застосування засобів цієї групи. 

Все вищеперераховане вказує на наявність доказів зв’язку між 

гіпертонічною хворобою та ішемічною хворобою та необхідність 

накопичення більшої бази даних, що стосується комплексного лікування 

коморбідної патології. 

 

1.1.1 Розповсюдженість гіпертонічної хвороби у поєднанні з 

ішемічною хворобою серця та порушеннями пуринового обміну 

За останніми епідеміологічними дослідженнями, частота виявлення ГУ 

становить у середньому від 2 до 20% у світовій популяції, тоді як серед осіб з 

ГХ частота ГУ складає 25–60% [33]. Злоякісна артеріальна гіпертензія теж 
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пов’язана зі значним підвищенням рівнів СК – частота ГУ значно зростає у 

хворих на тяжку ГХ (до 75%) [34]. При цьому увага акцентується не стільки 

на хворих з подагрою, скільки на значно більшу кількість осіб із так званими 

«безсимптомними» порушеннями пуринового обміну. Частота ж самої АГ у 

хворих з подагрою значно вища ніж у загальній популяції, і становить до 

50%. 

За даними офіційної статистики, в Україні у 2007 році зареєстровано 

понад 11 млн. людей з ГХ, що складає 29,9 % дорослого населення, а згідно з 

данними МОЗ на 1 січня 2011 року в Україні зареєстровано 12122512 хворих 

на ГХ, що складає 32,2% дорослого населення. Протягом 90-х років 

спостерігалось стійке зростання поширенності ГХ, в порівнянні з 1998 р. 

більше, ніж у два рази та на 170% у порівнянні з 2000 роком. На 2013 рік, за 

даними ВОЗ, підвищенний артеріальний тиск спостерігався вже у 54% 

українців. 

Серед хвороб системи кровообігу у дорослих, поширеність АГ 

становить 46,8% (найвищі показники у Львівській і Хмельницькій областях - 

53,7 і 52,0 % відповідно, найнижчі - у Київській і Чернігівській областях - 

40,4 і 42,1% відповідно). У 2010 році поширеність комбінації ГХ та ІХС 

серед дорослого населення становила 63,3% випадків, захворюванність - 

58,8%. Порявняно з 1999 р. показники збільшились, відповідно на 25,1 (з 50,3 

до 63,3%) і 29,8% (з 45,3 до 58,8%). На сьогоднішній день артеріальна 

гіпертензія займає 1-2 місце серед причин смертності населення, як в Україні 

так і у всьому світі і складає 88,1% від хвороб системи кровообігу. У той же 

час, за даними 2013 року в структурі захворюванності працездатного 

населення, хвороби системи кровообігу також займають 1 місце і складають 

24%. Враховуючи дану інформацію, потрібно розглядати ГХ як провідний 

фактор ризику розвитку кардіальної і цереброваскулярної патології, який 

суттєво впливає на тривалість та якість життя населення України[35,36].  
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За даними епідеміологічних досліджень поширеність ГХ у сільській 

популяції вища, ніж у міській популяції (36,3% та 29,6% відповідно) з 

переважанням захворюванності серед чоловіків (37,9%, у жінок 35,1%). 

Аналізуючи структуру ГХ за рівнем артеріального тиску у 50 % хворих 

виявлено ГХ 1-го ступеня, у кожного третього - ГХ 2-го ступеня, у кожного 

5-го - ГХ 3-го ступеня. Аналіз структури за рівнем систолічного та 

діастолічного АТ свідчить, що найбільш поширеною формою є змішана ГХ, 

яку реєструють у ⅔ осіб з підвищенням АТ. Серед осіб з підвищеним АТ 

знають про наявність захворювання 67,8 % сільських і 80,8 % міських 

мешканців, лікуються, відповідно, 38,3 % та 48,4 %, ефективність лікування 

складає 8,1 % та 18,7 % [37]. 

У структурі смертності від ІХС протягом 2010 року (n = 311075) 

супутній діагноз ГХ був встановлений лише у 16,7% випадків (серед 

чоловіків - 14,5 %, серед жінок - 18,5 %), у той час, як за показниками 

поширенності та захворюванності такі комбінації досягають 63,3 % і 58,8% 

відповідно. На думку робочої групи з оновлення та адаптації “Рекомендацій 

Української асоціації кардіологів з профілактики та лікування артеріальної 

гіпертензії” це є свідченням того, що рівень посмертної діагностики при 

асоційованих станах дуже низький, і у більшості випадків встановлюється 

лише основний діагноз, без згадки про ГХ.  

Відомо, що порушення пуринового обміну також досить поширені в 

популяції. Так, за різними даними гіперурикемія реєструється у 2-12% 

населення [38-44], гіперурикозурія - у 19,2% [45], У дітей і дорослих 

відзначають прогресивне зростання популяційної частоти безсимптомної ГУ 

до рівня 28,5% [46], серед новозеландських Маорі – до 49%, а серед 

мешканців Науру і до 64 % [47,48].  

Вміст СК в крові у представників різноманітних популяцій варіює у 

досить широких межах і залежить від клімато-географічних факторів, 

етнічних і культуральних особливостей, характерних для жителів даної 

місцевості [49-55]. Тому для кожної популяції прийнято розробляти, 
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відповідно до загальноприйнятих епідеміологічних підходів, свої нормативи 

вмісту СК в крові, при цьому обов'язково враховуються вплив на урикемію 

віку і статі [56]. 

За даними різних досліджень, ГУ спостерігається у 2% дорослого 

населення Америки, 17% населення Франції, 7% - Іспанії. Найчастіше вона 

зустрічається у представників чорної раси й у чоловіків [57]. 

Все це вказує на необхідність комплексного погляду на проблему 

лікування артеріального тиску та подагри враховуючи як наявність 

антигіпертензивних препаратів (діуретики), що підвищують рівень сечової 

кислоти так і рекомендації щодо вживання ацетилсаліцилової кислоти 

пацієнтами з артеріальною гіпертензію при навності перенесеного гострого 

інфаркту міокарда в анамнезі, що також достовірно підвищує ризик 

подагричного нападу. 

 

1.1.2 Зв’язок гіпертонічної хвороби з ішемічною хворобою серця, 

порушеннями пуринового обміну та ожирінням 

В останні роки ГУ стали розглядати в якості фактора ризику багатьох 

внутрішніх захворювань. Складність оцінки предикторної ролі ГУ при 

окремій нозології обумовлена тим, що значна частина патологічних станів, 

асоційованих з підвищенням СК в крові, часто органічно пов'язані між собою 

спільними взаємоперехресними ланками патогенезу. 

У першу чергу, це стосується станів, об'єднаних у рамках 

метаболічного синдрому, або синдрому X. До числа основних компонентів 

цього синдрому відносяться: гіперінсулінемія, АГ, ожиріння, 

гіперліпопротеїдемія, порушена толерантність до глюкози або цукровий 

діабет типу 2. Але, ще у 1966 р. було запропоноване поняття «метаболічний 

трисиндром», що включав подагру, цукровий діабет і гіперліпідемію. Reaven 

G. описав поєднання АГ, гіперглікемії, гіперхолестеринемії та ожиріння як 

«метаболічний синдром X»[58]. У вже у 1989 р. Kaplan N. ввів термін 
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«смертельний квартет», підкресливши підвищений ризик смерті від ІХС у 

таких хворих [59]. 

В теперішній час складові МС розглядаються не як окремі фактори 

ризику ІХС, а як єдине «генералізоване серцево-судинно-метаболічне 

захворювання» [60,61], кінцевими точками якого є порушення коронарного і 

мозкового кровообігу [62]. Ряд авторів включають до списку складових 

синдрому й ГУ [63-72].  

Частота МС має тенденцію до стабільного зростання з кожним роком 

[73]. Дослідження 8814 чоловіків і жінок під час проведення третього Огляду 

Національного Здоров'я і Харчування (National Healht and Nutrition 

Examination Survey) показало незвично високу частоту МС, зростаючу з 

віком: від 6,7% - серед 20-29-річних до 43,5% серед 60-69-річних [74]. У 

західних країнах поширеність МС складає 25-30 % [75]. 

Також був підтверджений зв'язок між СК і ГХ, дисліпідемією, 

інсулінорезистентністю, ожирінням та алкоголем [76]. На даний час, поряд з 

порушеннями ліпідного і вуглеводного обмінів, в якості компонента 

метаболічних порушень розглядається і порушення обміну СК [77-86]. В 

дослідженні за участю 7978 хворих з пролікованою ГХ було встановлено 

тісний взаємозв'язок між рівнем СК і кількістю серцево-судинних 

ускладнень. При цьому прогностична значимість урикемії була співставима з 

метаболічними факторами ризику [87]. 

Ожиріння в останні роки наростає швидкими темпами і є проблемою 

здоров'я в багатьох країнах [88, 89]. Воно розглядається, як найбільш 

загальний фактор ризику розвитку ГХ, цукрового діабету, дисліпідемії та 

альбумінурії [90-92]. В останні роки було доказано, що супутня ГХ урикемія 

з уратним ураженням нирок поєднується з високою частотою ожиріння, 

гіперліпідемією та порушеннями вуглеводного обміну [93,94]. 

Зайцев А.І. встановив позитивні корелятивні взаємовідносини 

показників пуринового обміну з віком, індексом маси тіла, параметрами АТ, 
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показниками базальної інсуліносекреції, ліпідограми і значеннями глікемії в 

глюкозо-толерантному тесті [95]. 

Серед основних компонентів метаболічного синдрому ГУ, в першу 

чергу, збільшує відносний ризик виявлення порушення толерантності до 

глюкози та цукрового діабету (в 3,7 рази). Потім ГХ у 2,3 рази, гіперліпідемії 

у 2 рази, гіперінсулінемії в 1,7 рази і, в останню чергу, - ожиріння у 1,4 рази 

[96]. 

Останнім часом з'явилися дослідження про діабетогенний ефект СК 

[97-99]. Отримані дані підтверджують справедливість цієї думки стосовно 

 групи хворих з дисплазією сполучної тканини. Є позитивний кореляційний 

зв'язок між рівнем СК і глікемією через 2 години після їжі. Особлива роль, 

ймовірно, повинна бути відведена СК як фактору ризику не тільки ГХ, а й 

порушень вуглеводного обміну у хворих з дисплазією сполучної тканини без 

ГХ [100]. 

У нещодавно проведеному 8-річному дослідженні було підтверджено 

припущення про те, що ГУ може бути одним з показників 

інсулінорезистентності. Встановлена значимість підвищеного рівня СК у 

крові й в розвитку ЦД [101-104]. 

За даними Дроздова В.М. підвищення рівня СК у хворих ГХ II та ІІІ 

стадій з МС супроводжується підвищенням рівня загального холестерину 

(ХС), холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХЛПНЩ) і тригліцеридів 

(ТГ) і зменшенням холестерину ліпопротеїдів високої щільності ( ХЛПВЩ) 

[105]. 

Донсков А.С. виявив пряму кореляцію індексу співвідношення об'єму 

талії до об'єму стегон (ОТ/ОС) з рівнем СК в крові, інсуліну і тригліцеридів, 

таким чином, у пацієнтів з ГХ, що мають метаболічні порушення, індекс 

ОТ/ОС має більш сильну пряму кореляцію, ніж індекс маси тіла [106]. 

Частіше, ніж в популяції, АТ підвищується у осіб, які мають фактори 

ризику, одним з яких є ГУ. Про роль МС у формуванні ГХ та її стабілізації в 

останні роки появилось багато наукових публікацій, однак, ці роботи 



43 

 

стосуються осіб середнього віку і переважно хворих на гіпертонічну хворобу 

та ІХС [107]. Даних про рівень СК в крові у осіб молодого віку вкрай мало 

[108, 109]. Серед хворих на АГ на молодих пацієнтів припадає 20-25%, тому 

наявний певний інтерес вивчення рівня СК сироватки крові як фактора 

ризику ГХ [110, 111]. 

Зв'язок між рівнем СК і серцево-судинною захворюваністю відзначений 

ще наприкінці XIX століття. Сила взаємозв'язку між ними може бути 

охарактеризована як слабка або відсутня. У Фрамінгемському дослідженні 

[112] та дослідженні ARIC [113] при багатофакторному аналізі результатів 

тривалого спостереження великої (> 20000 чоловік) групи людей не було 

виявлено зв'язку між рівнем СК і частотою серцево-судинної захворюваності. 

Однак, в іншому великому популяційному дослідженні NHANES I був 

показаний незалежний взаємозв'язок між СК і серцево-судинною смертністю. 

У цьому дослідженні при підвищенні рівня СК на 59 мкмоль/л серцево-

судинна смертність і смертність від ІХС збільшувалася в 1,09 і 1,17 рази у 

чоловіків і в 1,26 і 1,3 рази у жінок [114]. Незалежний зв'язок між рівнем СК і 

ризиком розвитку серцево-судинних захворювань спостерігався, принаймні, 

в 20 епідеміологічних і клінічних дослідженнях більш ніж у 100 000 пацієнтів 

з ГХ [115-118]. Результати завершених досліджень свідчать про те, що ГУ є 

предиктором розвитку серцево-судинних подій і смерті у хворих ГХ і 

застійною серцевою недостатністю і може розглядатися як незалежний 

фактор ризику серцево-судинних ускладнень [119]. 

За даними досліджень Константинова В.В. і співавт. значний внесок у 

поширення ГХ вносять індекс маси тіла, вік, вживання алкоголю, куріння і 

дисліпопротеїдемія [120]. 

Порушення пуринового обміну, що є фактором ризику виникнення 

ураження нирок, може бути одним із шляхів виникнення ГХ [121,122]. За 

даними Шонічева Д.Г., частота систолічної та діастолічної АГ серед молодих 

пацієнтів з ППО становить близько 50% [123]. Особливостями добового 

профілю АТ у молодих осіб з ГУ є тенденція до зменшення ступеня нічного 
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зниження ДАТ і інверсії добового ритму ДАТ, а також підвищення нічної 

варіабельності АТ із зростанням середнього рівня ДАТ. 

Частота ГХ серед осіб з подагрою та ГУ становить 86,9 %, до того ж, 

тяжкість ГХ визначається рівнем систолічного тиску, урикемією, віком 

пацієнта [124]. 

За результатами Jossa F., отриманими в ході спостереження за 547 

здоровими людьми, існує достовірна залежність між урикемією і розвитком 

ГХ, а рівень СК прямо пов'язаний з рівнем цифр систолічного і діастолічного 

АТ [125]. 

Бугаєва Н.В. виявила ГУ у 27% хворих ГХ, а за даними Langford H.G., 

рівень СК в плазмі підвищений майже у 30% нелікованих пацієнтів з ГХ. В 

дослідженні 1999 років, серед 491 хворих ГХ частота виявлення ГУ з МС 

склала 37,8 %. Без МС цей показник становив 22% [126,127]. 

За даними Ровди Ю.І., у 48,9 % хворих «межової» АГ й у 72,9% - 

«помірної» АГ виявляється ГУ, рівень якої підвищується із зростанням АТ 

[128]. У 91% випадків у дітей та їх родичів (переважно у матерів) АГ та ГУ 

носять односпрямований характер. В експерименті, проведеному Ровдою 

Ю.І., не виключається участь СК в процесах формування межової АГ (ГУ, як 

фактор ризику розвитку межової АГ). 

Дроздов В.М. встановив, що у хворих на ГХ II стадії з МС підвищення 

концентрації СК крові поєднується зі зниженням добового індексу САТ і 

ДАТ та підвищенням варіабельності добового АТ [105]. 

У пацієнтів з ГХ та ГУ частіше відзначається ГЛШ [129, 130]. У хворих 

ГХ та підтвердженою гіпертрофією міокарда збільшення індексу маси лівого 

шлуночка тісно корелювало з гіперурикемією [131]. Гіперурикемія також 

достовірно корелювала з показниками співвідношення пікових швидкостей 

кровотоку (Е/А), що свідчить про наявність діастолічної дисфункції лівого 

шлуночка (ДДЛШ), але в даному випадку залежність носила зворотний 

характер, тобто рівень СК зростав з погіршенням діастолічної функції лівого 

шлуночка [132]. 
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У дослідженнях Донскова А.С. і співавт. показано, що у пацієнтів з ГХ 

та ППО індекс маси міокарда лівого шлуночка (ІММЛШ) достовірно вище, 

ніж в осіб з ГХ без ППО. Найбільш помітно ІММЛШ збільшений у тих 

хворих з ГХ, у яких ППО поєднується з мікроальбумінурією [106]. 

У дослідженнях Задіонченко B.C. порушення діастолічної функції 

лівого шлуночка у хворих з метаболічними факторами ризику виявлено у 67-

80 % випадків (у осіб з ГХ - у 57%), без помітного впливу на величину 

фракції викиду (ФВ) [133]. 

Все вищеперераховане вказує на неоднорідність результатів вивчення 

зв’язку гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби, порушень пуринового 

обміну та ожиріння та необхідність більш глибокого дослідження пацієнтів з 

вказаною коморбідною патологією з пошуком оптимального комплексного 

лікування. 

 

1.1 Психологічні особливості хворих на артеріальну гіпертензію 

Нейрогенна теорія походження АГ, була запропонована ще в 20-х 

роках минулого сторіччя у післяблокадному Ленінграді, характеризувала ГХ 

як «невроз вищих нервових центрів, що регулюють артеріальний тиск, 

причому застійність дратівливих процесів у цих центрах розвивається під 

впливом тривалих загальмованих негативних емоцій і афектів». Але автори 

визнавали обмеженість цієї теорії, вказуючи, що «тільки з цієї точки зору 

пояснити патогенез гіпертензії неможливо». В останні роки домінує більш 

широкий погляд на природу АГ [134]. Цивілізація, що розвивається, несе в 

собі такі небезпечні для розвитку АГ фактори як: надлишок маси тіла, 

затримка натрію, порушення рівня ліпідів, гіподинамія, паління, алкоголь, 

вживання наркотичних засобів, погіршення екології, професійні фактори та 

ін. Формується спадкова схильність до захворювання, але разом з тим в його 

походженні не можна заперечувати значення соціальної напруги і все 

частіше виникаючих емоційних стресів. Важливість психосоматики цілком 

підтверджується вищевказаними даними про частоту вживання лікарських 
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засобів та відсотку ефективності лікування, що значно залежить від рівня 

комплаєнсу [135]. 

Ряд авторів розглядає АГ як хворобу способу життя сучасної людини. 

У цьому аспекті АГ вважається як психосоматична проблема, яка по суті 

зумовлює вирішення питань взаємин соматичної, психічної, соціальної 

єдності з точки зору сучасного розуміння та бачення психосоматики [136]. 

У зв'язку з багатофакторністю АГ проведено значну кількість клінічних 

досліджень як вітчизняними, так і зарубіжними авторами з вивчення 

взаємозв'язку АГ і нервово-психічних розладів. Накопичено велику кількість 

даних, що свідчать про істотний вплив психологічних і соціальних факторів 

на поширеність серцево-судинних захворювань і смертність від них. До 

таких факторів належать: вплив гострої психічної травми, хронічне емоційне 

напруження (стрес), несприятливі життєві події, психологічні характеристики 

людей і їх ставлення до свого здоров'я [137]. У роботі Дмитрієвої Т.Б. [138] 

відзначається, що основною причиною, що сприяє зростанню захворюваності 

та смертності населення, є стан хронічного стресу. Багато авторів 

розглядають стрес як центральну ланку психосоматичних співвідношень, а на 

думку Lazarus R. et Folkman S., як «соціальну, психологічну і фізіологічну 

проблему, яка може обтяжувати людину через висунуті до неї вимоги, що 

переважають її можливості до адаптації» [139]. 

 Однак, на нашу думку, в останні роки про роль психоемоційного 

стресу, а головне про роль психосоматичної корекції у лікуванні АГ дещо 

забули, що знижує ефективність лікування та призводить до «усередненого» 

ставлення до лікування усіх пацієнтів без урахування індивідуальних 

особливостей. 

1.2.1 Психосоматична дисфункція у пацієнтів з коморбідним 

перебігом гіпертонічної хвороби та значення психотерапевтичної 

корекції у комплексній терапії 

В ході вивчення ролі психосоматичної складової у розвитку АГ було 

встановлено, що ступінь взаємозв'язків між соматичними і психічними 
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проявами визначається клінічною картиною і стадією АГ, поточним 

психічним розладом, віком і статтю пацієнта. Davies S. і співавт., виявили 

велику поширеність панічних атак, генералізованих тривожних розладів і 

депресій у пацієнтів з АГ порівняно з особами з нормальним рівнем АТ. 

Coelho R. і співавт., встановили достовірно більшу вираженість проявів 

тривоги і депресії у 165 хворих АГ, причому більш яскраві прояви депресії 

були відмічені у пацієнтів, що мають ураження органів-мішеней. В інщому 

дослідженні зробили висновок, що хворі з підвищеним рівнем АТ мають 

повільнішу швидкість сприйняття інформації та гіршу пам'ять, а також більш 

високий рівень тривожності, ніж особи з нормальним АТ. Відзначено також, 

що зазначені характеристики не залежать від віку пацієнта та рівня його 

освіти [140-142]. 

Результати 16-річного дослідження, проведеного американськими 

вченими, дозволяють стверджувати, що наявність у пацієнтів білої раси 45-64 

років вираженої тривоги або депресії обтяжує перебіг АГ у пацієнтів, які 

отримують антигіпертензивну терапію (асоційований ризик 2,36 і 1,89 

відповідно). У молодих (25-44 років) осіб білої раси середні рівні тривоги і 

депресії також були незалежними предикторами обтяження наявної АГ [143]. 

Davies S. і співавт., при порівнянні 136 хворих з АГ з резистентною до 

лікування гіпертензією і 136 пацієнтами контрольної групи, виявили 

відсутність відмінностей у переважанні панічних розладів, тривоги і депресії 

[144]. 

В іншому дослідженні визначили наявність симптомів, психологічного 

дистресу, тривоги і гніву у хворих 35-54 років з вперше виявленою АГ. 

Аналіз, проведений в процесі роботи, показав, що чоловіча стать, старший 

вік, знижена фізична тренованість, споживання великої кількості солі та 

алекситимія (неможливість сформулювати свої скарги) достовірно пов'язані з 

підвищенням артеріального тиску [145]. 

Markovitz J. і співавт., встановили, що високий рівень тривоги є 

достовірним незалежним предиктором підвищення систолічного кров'яного 
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тиску у жінок, а у жінок негроїдної раси і діастолічного АТ [146]. Аналіз 

результатів дослідження Paterniti S. і співавт., виявив, що при наявності 

тривожних розладів у пацієнтів 59-71 років ризик розвитку АГ збільшувався. 

Високий рівень тривожності виявлено у жінок-медпрацівників, які 

страждають на АГ [147]. Однак, під час проведених досліджень були 

отримані і суперечні цим тенденціям дані. Так, Mann S.J. та Clerson Р.  

зробили висновок, що гнів і тривога не є достовірними предикторами ризику 

розвитку АГ [148, 149]. 

Таким чином, дані літератури про те, що підвищений рівень 

тривожності у здорових осіб є чинником ризику розвитку АГ, суперечливі. 

Серед психосоматичних аспектів ГХ особливу увагу приділяють 

особливостям особистості хворих. Alexander А., одним з перших зазначив, 

що багато хворих на гіпертензію проявляють бажання відкрито виражати 

ворожість при одночасній потребі в пасивній і адаптованій поведінці.  

Існують свідчення про суперечливу структуру особистості таких хворих. Так, 

деякими дослідниками припускається, що розвитку АГ сприяє придушення 

агресивних імпульсів «в комбінації з невідомими досі, можливо, вродженими 

соматичними чинниками».  

Риси особистості хворих на гіпертонічну хворобу вивчені недостатньо. 

Зазвичай, вони характеризуються афективною нестійкістю, замкнутістю, 

недовірою до всього, тривогою та підозрілістю. У ряді випадків виявляється 

егоцентризм, споживча поведінка при неможливості реалізувати свої 

претензії [150-152]. 

Хронічно стримувана агресивність, специфічна установка на 

скромність, зовнішня сором'язливість, придушення потреби складають 

особливості особистості багатьох гіпертоніків [153]. У пацієнтів з АГ II-III 

стадій і супутнім церебральним атеросклерозом, коли формується синдром 

дисциркуляторної енцефалопатії, нерідко розвиваються депресивні стани 

[154]. У міру прогресування судинного ураження головного мозку 

реагування стає все більш монотонним, недиференційованим, наростають 
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байдужість, пригніченість, плаксивість, агресивність, стирається здатність до 

оцінки свого стану. 

За даними Ровди Ю.І., хворі межової АГ віком 12-15 років у 6 разів 

частіше, ніж здорові діти, мають сенситивні акцентуації характеру; у 3 рази 

частіше у них виявляється інтравертованність психічних реакцій, у 2 рази 

частіше - схильність до невротизації; вище рівень тривожності [155]. В 

іншому дослідженні було виявлено наявність невротичних і іпохондричних 

особливостей особистості більш ніж у 50% хворих на АГ з метаболічними 

факторами ризику. При дослідженні пацієнтів із захворюваннями суглобів, у 

тому числі й на подагричний артрит, більшою мірою були виявлені 

вегетативні, психосоматичні, астенічні, іпохондричні, нав'язливі і істеричні 

розлади [156]. 

Поряд з численними публікаціями про психологічні особливості хворих 

АГ, в доступній літературі повідомлень про психологічні характеристики 

осіб з ГХ та ішемічною хворобою серця в поєднанні з метаболічним 

синдромом та ППО ми не зустріли, що і стало предметом наших досліджень. 

Протягом останніх років у науковій літературі з’являються дані про 

позитивний вплив на перебіг і прогноз використання психотерапії та 

психофармакотерапії у лікуванні ГХ [157-161]. Важливо відмітити, що 

значна частина досліджень проводяться кардіологами та терапевтами не 

тільки в парі з психіатрами, а й самостійно. Так у рекомендаціях щодо 

надання первинної медико-санітарної допомоги (2006) вказувалось, що 

«лікування легкої та помірно-тяжкої депресії проводить лікар сімейної 

практики». Однак, враховуючи  складність питання, необхідність достатньої 

кваліфікації не тільки для встановлення первинного діагнозу і 

медикаментозної терапії, але і для подальшого динамічного спостереження 

таких хворих, все більше уваги приділяється психотерапевтичному впливу та 

супроводу [162-164]. 

Особливо важливим це стало після оцінки останніх даних щодо рівня 

комплаєнсу серед кардіологічних хворих – лише 38% хворих на ГХ, що 
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знають про свою хворобу приймають антигіпертензивне лікування, але 

ефективно воно лише у 14% мешканців міста і 8% сільського населення. 

Тому одним з найважливіших етапів психотерапевтичного процесу є 

форсування більш адекватної позиції пацієнта по відношенню до своєї 

хвороби, шляхом проведення когнітивно-поведінкової психотерапії, 

орієнтованої на створення терапевтичного альянсу між лікарем і пацієнтом 

(послідовне виконання лікарських призначень з урахуванням хронотерапії, 

програми навантажень, дотримання дієти та ін.) [165-169]. 

Враховуючи складність психотерапевтичних методик для застосування, 

протягом останніх років проводився пошук ефективного та легкого для 

засвоєння лікарем загальної практики та кардіологом методу 

психотерапевтичного впливу. Одним з напрямків вивчення даної проблеми 

став метод нейролінгвістичного програмування і використання теорії 

репрезентативних систем, що базується на детальному вивченні найбільш 

ефективних моделей психотераптевтичної допомоги на прикладі кращих 

спеціалістів та підтверджено останніми даними стосовно ролі дзеркальних 

нейронів. В процесі дослідження було виявлено загальні закомірності, що 

виділяли роботу «видатних» психотерапевтів, таких як Фріц Перлз, Вірджінія 

Сатір та Мілтон Еріксон від класичних методик, незважаючи на різні 

фундаментальні підходи та напрями роботи. В першу чергу це стосувалось їх 

комунікативної роботи з «клієнтами» та не залежало від форми та напрямку 

психотерапії, що має особливе значення для практикуючого лікаря 

терапевтичного профілю. 

Незважаючи на те, що в теорії репрезентативних систем виділяють 

окрім візуальної, аудіальної і кінестетичної, також дигітальну, олфакторну та 

густаторну, говорячи про хворих, що страждають на гіпертонічну хворобу в 

поєднанні з ішемічною хворобою серця, основним симптомом для пацієнта 

залишається кінестетичний – больовий [170,171]. Особливо це стосується 

хворих з перенесенним інфарктом міокарда в анамнезі. Незважаючи на 

досить рідкі скарги на страх смерті та можливий біль, вони залишаються 
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найбільш мотивуючими елементами подальших дій пацієнтів. Враховуючи 

даний факт, цілком розумним виглядає теорія використання кінестетичних 

предикатів мови для досягнення більш ефективного комплаєнсу між 

пацієнтом і хворим, що може мати суттєвий вплив на подальшу тактику 

лікування та профілактику виникнення ускладнень хвороби. 

Якість життя (ЯЖ) - широке і неоднозначно трактоване поняття. ЯЖ 

залежить від величезної кількості чинників: забруднення навколишнього 

середовища, особистої безпеки, умов праці, стану здоров'я і багатьох інших, 

тим більше, що здоров'я, згідно з визначенням експертів ВООЗ, - це стан 

повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. 

Залежно від завдань, що стоять перед фахівцями в тій чи іншій області, 

поняття ЯЖ оцінюється по-різному. З точки зору соціологів, які раніше всіх 

почали займатися цією проблемою, на ЯЖ впливають змістовність праці та 

дозвілля, рівень комфорту праці та побуту, якість харчування, предметів 

побуту та житла, стан екології, сфери обслуговування, потреба в спілкуванні, 

самовираженні [172]. 

Інтерес до ЯЖ, особливо в нашій країні, зростає також у зв'язку з 

швидкою зміною  способу життя а також з тим, що хворий з об'єкта 

медичного втручання все більше перетворюється на суб'єкт процесу 

лікування, в ньому частіше починають бачити особистість (а не тільки 

організм, вражений хворобою), а останнім часом і клієнта, замовника, 

споживача медичних послуг [173]. 

До оцінки ЯЖ хворого існує безліч підходів: так, одні дослідники в 

якості критеріїв ЯЖ використовують клінічні і лабораторні дані, що 

характеризують хворого; інші - оцінюють психологічний статус пацієнта. На 

думку Зайцева В.П. і Аронова Д.М., ЯЖ визначається насамперед оцінкою 

самим хворим ступеня задоволеності різними аспектами свого життя у 

зв'язку з реальними або очікуваними змінами, зумовленими хворобою або її 

наслідками, а також пов'язаними з процесом лікарського спостереження та 

лікування. Стосовно до серцево-судинних захворювань ЯЖ залежить від 
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клінічних скарг і функціональних можливостей хворого, фізичної 

працездатності, зниження якої може перешкоджати пацієнтові задовольняти 

свої потреби [174-175]. 

Для оцінки ЯЖ у хворих з серцево-судинною патологією необхідно 

враховувати не тільки зміну способу життя внаслідок захворювання, але й 

ставлення самого пацієнта до наявної хвороби та її лікування: необхідність 

лікуватися, обмежувати фізичну, розумову і трудову діяльність, поїздки на 

транспорті, заняття фізкультурою і спортом, харчування, уникати емоційних 

переживань, зміна взаємин з близькими, друзями, заборона куріння. 

Розроблена методика оцінює саме ЯЖ хворого, а не просто зміну способу 

життя. Пізніше її надійність і висока чутливість були підтверджені 

численними дослідженнями [176-181]. 

Вплив віку на ЯЖ хворих, які приймають антигіпертензивні препарати, 

широко вивчається як на контингенті літніх людей, що складають  великий 

відсоток хворих АГ, так і на пацієнтах середнього та молодого віку. 

Наприклад, оцінка комплаєнтності антигіпертензивних засобів літніми 

людьми в значній мірі залежала від відсутності у препаратів здатності 

занадто швидко знижувати АТ [182-185]. 

Відмінності за статтю, расою, рівнем освіти також різною мірою 

впливають на переносимість антигіпертензивної терапії. За останні кілька 

років проведено безліч досліджень, присвячених впливу АГ і 

антигіпертензивної терапії на ЯЖ хворих. Встановлено, що підвищений АТ 

знижує ЯЖ. Це було підтверджено роботами Coelho AM et al., при цьому 

біохімічні показники і дані електрокардіографічних досліджень не 

корелювали з ЯЖ [186]. 

Порівняння ЯЖ пацієнтів з АГ та осіб з нормальним АТ провели Muller 

A. et al., які відзначили, що після стабілізації цифр АТ показники ЯЖ хворих 

з АГ досягли значень, порівнянних з контролем. Подібні дані представлені 

французькими дослідниками, які, крім того, виявили нижчий рівень ЯЖ у 

чоловіків з АГ [187]. 
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Fernandez Lopes J.A. et al., виявили значне зниження ЯЖ у сільських 

жителів з АГ порівняно з представниками загальної популяції, порівнянних 

за статтю, віком та місцем проживання [188]. 

Robbins М.А. et al., при вивченні взаємозв'язку рівня ЯЖ і величини 

систолічного і діастолічного АТ у літніх жінок з АГ, встановили, що почуття 

загального благополуччя, гарне фізичне самопочуття, якість сну знаходилися 

в зворотній залежності від тривалості захворювання [189]. Порушення ЯЖ 

хворих АГ, пов'язані з обмеженням фізичної активності пацієнтів, 

погіршенням їх соціальних взаємодій, були виявлені Трегубовою А.В. [190]. 

У іншому дослідженні ЯЖ хворих АГ була достовірно нижче у 

пацієнтів з метаболічними факторами ризику в порівнянні з хворими з 

ізольованою АГ. Більш низькі показники індексу здоров'я у хворих з 

метаболічними факторами ризику свідчать про те, що людина вважає своє 

здоров'я і хворобу результатом випадку і сподівається на те, що одужання 

відбудеться в результаті дії інших людей, насамперед лікарів. Хворі з 

ізольованою АГ мають більш високі показники індексу здоров'я, що говорить 

про те, що піддослідний вважає себе багато в чому відповідальним за своє 

здоров'я і вважає, що поліпшення самопочуття багато в чому залежало від 

його дій [156]. 

Таким чином, дані літератури свідчать про погіршення ЯЖ у пацієнтів 

з АГ. Дані про рівень ЯЖ у хворих, що страждають АГ в поєднанні з ГУ, 

відсутні. 

У зв'язку з хронічним перебігом АГ і, як правило, необхідністю 

довічного прийому препаратів, які повинні не тільки стабілізувати цифри АТ, 

але і по можливості покращувати ЯЖ хворого, останнім часом все більше 

з'являється досліджень з вивчення впливу на ЯЖ антигіпертензивних 

препаратів. 

Зниження АТ антигіпертензивними засобами у хворих на АГ часто 

призводить до поліпшення їх психологічного стану і підвищення ЯЖ (чим 

нижче АТ, тим краще ЯЖ) [191-195]. У той же час, надмірне зниження 
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артеріального тиску починає вже не підвищувати, а знижувати ЯЖ хворого. 

На зниження ЯЖ також впливає зниження сексуальної функції у чоловіків на 

фоні медикаментозної терапії [196]. Тому, якщо препарат підібраний 

індивідуально, він не тільки знижує АТ, а й надає кращий вплив на ЯЖ, ніж 

той препарат, що був застосований у стандартно рекомендованій дозі 

[197,198]. 

У дослідженні Rodrigues Т. et al., присвяченому діуретику індапаміду 

(арифон), було виявлено значне зниження у хворих АТ, поліпшення 

біохімічних показників крові, а також достовірне підвищення ЯЖ пацієнтів з 

АГ, хоча в літературі існують як позитивні, так і негативні дані про вплив 

діуретиків: відзначається підвищення фізичної активності, погіршення 

сексуальної функції, сну [199]. 

Багато авторів вивчали вплив на ЯЖ хворих АГ β-блокаторів. 

Результати досліджень виявилися суперечливі. Так, Wikland I., відзначає 

наявність депресій, побічних ефектів і погіршення ЯЖ у хворих АГ на тлі 

прийому пропранололу [200]. Інші автори зміни рівня ЯЖ при прийомі β-

блокаторів не виявили [201-203]. 

Відомо, що β-блокатори поліпшують психологічний статус, сон, 

загальний стан, працездатність; зменшують тривогу і депресію, але в той же 

час сприяють появі втоми, сонливості, галюцинацій, жахливих сновидінь, а 

ліпофільні β-блокатори можуть викликати імпотенцію. 

Антагоністи кальцію покращують емоційний стан, адаптацію та 

психологічний статус хворих АГ, але здатні викликати депресію, знижувати 

пізнавальну функцію. Amir М. et al., Hansson L. et al., у своїх дослідженнях 

оцінили вплив на ЯЖ ісрадипіну (ломір) [204-205]. Підвищення ЯЖ на тлі 

прийому верапамілу було відзначено в роботах Davis P.J. et al. [206]. 

Значна кількість робіт присвячені впливу інгібіторів 

ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ) на ЯЖ хворих. Більшістю 

авторів ефект розцінюється, в основному, як сприятливий [207-211]. 
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Вони сприяють поліпшенню загального стану, працездатності, 

психологічного статусу, підвищенню фізичної активності. Низка робіт 

присвячена дослідженню властивостей каптоприлу (близько 40 робіт) та 

еналаприлу (близько 30 робіт) [212, 213]. 

Lame P. et al. одними з перших вивчали вплив еналаприлу на ЯЖ 4988 

пацієнтів з АГ. Testa М.А. et al., оцінили вплив каптоприлу та еналаприлу на 

ЯЖ у хворих АГ [214,215]. Був відзначений порівняний антигіпертензивний 

ефект обох препаратів, проте, каптоприл не змінював або більшою мірою 

поліпшував ЯЖ пацієнтів, а еналаприл навіть погіршував його у хворих на 

АГ з початковим високим рівнем ЯЖ. Позитивний вплив каптоприлу на ЯЖ 

підтверджено і Escobar Е. et al. [216]. 

Park H.S. відзначив поліпшення ЯЖ пацієнтів з АГ при прийомі 

валсартану та раміприлу [217]. 

Метою багатьох досліджень стало порівняння впливу на ЯЖ хворих АГ 

декількох груп препаратів. У роботі Мухамеджанової Г.Ф., був відзначений 

порівняний антигіпертензивний ефект каптоприлу, ніфедипіну, 

гідрохлортіазиду і пропранололу [218]. При цьому застосування каптоприлу 

не викликало змін показників ЯЖ, за винятком тенденцій до поліпшення 

соціальної адаптації. При прийомі ніфедипіну були виявлені поліпшення 

фізичного самопочуття, погіршення психологічної адаптації і тенденція до 

підвищення соціальних контактів. На тлі прийому гідрохлортіазиду 

відмічено підвищення сексуальної активності хворих і погіршення 

показників за шкалою «позитивне психічне самопочуття». Терапія 

пропранололом призводила до зниження сексуальної активності, інші 

показники ЯЖ не змінювалися. 

Маношкіна Є.М. з співавт. відзначили позитивний вплив ніфедипіну на 

психологічний, соціальний статус, життєву активність і наявність 

дезадаптації, іпохондрії і депресії при прийомі пропранололу [219]. 

Автори встановили, що ефективність антигіпертензивної терапії 

залежить від початкового психологічного статусу пацієнтів: найбільш 
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вираженого позитивного ефекту при прийомі ніфедипіну можна очікувати у 

пацієнтів без ознак невротизації на початку лікування, в той час як 

пропранолол найбільш показаний невротизованим хворим. 

Grimm R.H. et al. опублікували порівняльний аналіз ефективності 5 

антигіпертензивних препаратів різних груп: амлодипін, хлорталідон, 

доксазозин, ацебутолол, еналаприл або плацебо. У результаті АТ знижувався 

при прийомі всіх препаратів, проте, достовірне в порівнянні з плацебо 

поліпшення ЯЖ було виявлено лише у хворих, що приймали ацебутолол і 

хлорталідон [220]. Порівняння впливу еналаприлу, атенололу і верапамілу на 

ЯЖ чоловіків з АГ було проведено Gralec М. et al. [221]. Найбільш виражене 

поліпшення показників ЯЖ було відзначено у пацієнтів, що приймали 

еналаприл, помірне - у отримуючих верапаміл, і мінімальне - при прийомі 

атенололу. Omvic P. et al., наводять результати багатоцентрового 

дослідження, присвяченого впливу річної терапії еналапрілом та 

амлодипіном на ЯЖ хворих АГ. Поряд з антигіпертензивним ефектом цих 

препаратів, було відзначено невелике на 2-5 % підвищення рівня ЯЖ. [222] 

Відсутність зниження ЯЖ хворих з АГ відмічене при лікуванні еналаприлом 

та верапамілом за даними дослідження Levine J.H. et al. [223]. Достовірне 

зниження рівня артеріального тиску і відсутність негативного впливу на ЯЖ 

на тлі прийому атенололу, еналаприлу та ісрадипіну серед літніх жінок з АГ 

було виявлено Croog J.H. et al., а також Perry H.M. et al. [224, 225]. 

Необхідність вивчення впливу антигіпертензивних препаратів на ЯЖ 

хворих АГ очевидна, оскільки нерідко він виявляється негативним, 

погіршуючи самопочуття хворого і перевершуючи за тяжкості прояв самого 

захворювання [226-228]. Виражена тривога, викликана застосуванням деяких 

медикаментів, іноді призводить пацієнтів з безсимптомним перебігом АГ до 

переривання лікування [229]. 

Таким чином, результати досліджень про вплив антигіпертензивної 

терапії на ЯЖ хворих АГ суперечливі. У поодиноких роботах повідомляється 

про порівняльний позитивний вплив антигіпертензивних препаратів різних 



57 

 

груп, але більшість авторів відзначають різноспрямований вплив 

медикаментів на ЯЖ, даних про вплив препаратів на ЯЖ хворих АГ в 

поєднанні з ГУ та можливості використання методики нейролінгвістичного 

програмування у роботі практикуючого лікаря в доступній літературі ми не 

зустріли, що і послугувало предметом наших досліджень. 

 

1.3 Вплив антигіпертензивної терапії, раціонального харчування та 

дозованих фізичних навантажень на клінічний перебіг коморбідної 

патології та якість життя пацієнтів 

Застосування фізичних вправ при серцево-судинних захворюваннях 

дозволяє використовувати всі 4 механізми їхньої лікувальної дії: нормалізації 

функцій, тонізуючого впливу, формування компенсацій і трофічної дії. 

При багатьох захворюваннях серцево-судинної системи обмежується 

руховий режим хворого. Хворий пригноблений, «занурений у хворобу», у 

центральній нервовій системі переважають гальмівні процеси. У цьому 

випадку фізичні вправи мають важливе значення для надання загального 

тонізуючого впливу. Поліпшення функцій всіх органів і систем під впливом 

фізичних вправ попереджує ускладнення, активує захисні сили організму і 

прискорює видужання. Поліпшується психоемоційний стан хворого, що, 

безсумнівно, також позитивно впливає на процеси саногенезу. 

Фізичні вправи підвищують тонус ЦНС, стимулюють процеси нервової 

регуляції серцевої діяльності, забезпечують утворення в корі головного 

мозку фізіологічної домінанти збудження, під впливом якої за законами 

негативної індукції виникає затухання іншого патологічного вогнища 

збудження. Відбувається корекція нейрогенних порушень на рівні 

підкіркових утворень за рахунок вирівнювання основних нервових процесів 

[230-233]. 

Фізичні вправи поліпшують трофічні процеси в серці і у всьому 

організмі. Вони збільшують кровопостачання серця за рахунок посилення 

вінцевого кровотоку, розкриття резервних капілярів і розвитку колатералей, 
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активізують обмін речовин. Дозоване фізичне навантаження може збільшити 

кількість крові, що протікає через коронарні судини, у 8-10 разів. Все це 

інтенсифікує трофічні процеси в серцевому м'язі, зміцнює міокард, посилює 

його скоротливу здатність, створює умови для відновних і регенеративних 

процесів у серці, попереджує або зменшує у ньому розвиток 

кардіосклеротичних змін та дистрофію. Адекватне фізичне тренування 

активно впливає на розвиток колатерального кровообігу при порушеннях 

коронарного. Усе це стимулює відновні процеси в міокарді, підвищує його 

скорочувальну здатність. Фізичні вправи поліпшують і загальний обмін в 

організмі, знижують вміст холестерину в крові, затримуючи розвиток 

атеросклерозу. М'язова діяльність стимулює периферичний кровообіг: 

спостерігається збільшення кількості функціонуючих капілярів, розширення 

просвіту судин, зниження тонусу артеріол, зменшення периферичного опору 

кровотоку, активізація і прискорення венозного і лімфатичного обігу, що 

сприяє ліквідації або зменшенню набряків, запобігає виникненню 

тромбоемболій, зменшує прояви недостатності кровообігу, полегшує роботу 

серця. 

Дуже важливим механізмом є формування компенсацій. При багатьох 

захворюваннях серцево-судинної системи, особливо при важкому стані 

хворого, використовуються фізичні вправи, які впливають через 

екстракардіальні фактори кровообігу. Так, вправи для дрібних м'язових груп 

сприяють просуванню крові по венах, діючи як м'язовий насос і викликаючи 

розширення артеріол, знижують периферичний опір артеріальному 

кровотоку. Дихальні вправи сприяють припливу венозної крові до серця за 

рахунок ритмічної зміни внутрішньочеревного і внутрішньогрудного тиску. 

Під час вдиху негативний тиск у грудній порожнині сприяє присмоктуючій 

дії, а внутрішньочеревний тиск, що при цьому підвищується, як би вичавлює 

кров з черевної порожнини в грудну. Під час видиху полегшується 

просування венозної крові з нижніх кінцівок, тому що внутрішньочеревний 

тиск при цьому знижується. Позитивні зміни у гемодинаміці та газообміні в 
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легенях підвищують насичення артеріальної крові киснем, транспортування 

його до тканин, зменшують кисневе голодування, що стимулює перебіг 

окисно-відновних і обмінних процесів тощо [234-237]. 

Нормалізація функцій досягається поступовим і обережним 

тренуванням, що зміцнює міокард і поліпшує його скорочувальну здатність, 

відновлює судинні реакції на м'язову роботу і зміну положення тіла. Фізичні 

вправи нормалізують функцію регулюючих систем, їхню здатність 

координувати роботу серцево-судинної, дихальної й інших систем організму 

під час фізичних навантажень. У такий спосіб підвищується здатність 

виконувати більший обсяг роботи. Систематичні заняття фізичними 

вправами впливають на артеріальний тиск через багато ланок регулюючих 

систем тривалого впливу. Так, під впливом поступового дозованого 

тренування, збільшується тонус блукаючого нерва і продукція гормонів 

(наприклад, простагландинів), що знижують артеріальний тиск. У результаті, 

в спокої знижується частота серцевих скорочень і знижується артеріальний 

тиск. 

Особливо варто зупинитися на спеціальних вправах, що впливаючи, в 

основному, через нервово-рефлекторні механізми, знижують артеріальний 

тиск. Так, дихальні вправи з подовженням видиху й зменшенням дихання 

знижують частоту серцевих скорочень. Вправи на розслаблення м'язів і для 

дрібних м'язових груп знижують тонус артеріол і зменшують перифиричний 

опір току крові. При захворюваннях серця і судин фізичні вправи 

удосконалюють (нормалізують) адаптаційні процеси серцево-судинної 

системи, що полягають у посиленні енергетичних і регенеративних 

механізмів, що відновлюють функції і порушені структури. 

Фізична культура має велике значення для профілактики захворювань 

серцево-судинної системи, тому що заповнює недолік рухової активності 

сучасної людини. Фізичні вправи підвищують загальні адаптаційні 

можливості організму та його опірність до стресу, даючи психічну розрядку і 

поліпшуючи емоційний стан. Фізичне тренування розвиває фізіологічні 
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функції і рухові якості, підвищуючи розумову і фізичну працездатність. 

Активізація рухового режиму різними фізичними вправами удосконалює 

функції систем, що регулюють кровообіг, поліпшує скорочувальну здатність 

міокарда і кровообіг, нормалізує метаболічний обмін, підвищує активність 

антизгортальної системи крові, сприяє розвитку колатеральних судин, 

знижує гіпоксію. Тобто попереджує й усуває прояви більшості факторів 

ризику основних хвороб серцево-судинної системи. 

Таким чином, фізична культура показана всім здоровим не тільки як 

оздоровчий, але і в першу чергу, як профілактичний засіб. Особливо вона 

необхідна для тих осіб, що у даний час здорові, але мають які-небудь 

фактори ризику до серцево-судинних захворювань або генетичну схильність 

[238-242]. 

Для осіб, що страждають серцево-судинними захворюваннями, фізичні 

вправи є найважливішим реабілітаційним засобом і засобом вторинної 

профілактики. 

ЛФК використовують у лікарняний період реабілітації відповідно до 

призначеного хворому рухового режиму: суворо постільного, постільного, 

напівпостільного (палатного) і вільного. У післялікарняний період 

реабілітації вона продовжується згідно зі щадним, щадно-тренувальним і 

тренувальним режимами. При деяких захворюваннях в умовах 

кардіологічного санаторію, диспансеру, поліклініки виділяють ще 

інтенсивно-тренувальний режим, відповідно до якого призначають певні 

засоби і форми ЛФК. 

Механотерапію використовують у вигляді занять на тренажерах, 

переважно під час санаторно-курортного лікування, з метою підвищення 

функції серцево-судинної системи і фізичної працездатності. 

Працетерапію застосовують на заключних етапах реабілітації. 

Використовують відновну працетерапію, що націлена на відновлення 

тимчасово зниженої працездатності. У випадках тривалих важких серцево-

судинних захворювань, що призвели до часткової втрати виробничих 
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навичок, або коли хворі не встигли набути спеціальності і кваліфікації, 

застосовують професійну працетерапію. Її мета - максимально можливе 

відновлення професійних навичок або підготовка хворого до оволодіння 

новою професією [243-247]. 

Фізичні вправи як засіб лікування і реабілітації показані при всіх 

захворюваннях серцево-судинної системи. Протипоказання носять лише 

тимчасовий характер. Лікувальна фізична культура протипоказана в гострій 

стадії захворювання (міокардит, ендокардит, стенокардія та інфаркт міокарда 

в період частих і інтенсивних приступів болю в області серця, виражених 

порушеннях серцевого ритму), при наростанні серцевої недостатності або 

приєднанні важких ускладнень з боку інших органів. 

Після усунення гострих явищ і припинення наростання серцевої 

недостатності з поліпшенням загального стану варто приступати до занять 

фізичними вправами [248-252]. 

Фізичне навантаження дозують на підставі визначення стадії 

захворювання: I (початкова) - клінічні ознаки коронарної недостатності 

спостерігаються після значних фізичних і нервово-психічних напружень; II 

(типова) - коронарна недостатність виявляється після навантаження (швидка 

ходьба, підйоми по східцях, негативні емоції і т.д.); III (різко виражена) - 

клінічні симптоми патології відзначаються при незначних фізичних 

напруженнях. 

У хворих I групи гемодинамічні показники після фізичного 

навантаження вищі, ніж у хворих інших груп (при велоергометрії - 340-420 

кгм/хв.). Час реституції не перевищує 2,5-3,5 хв. Руховий режим допускає 

включення фізичних вправ для всіх м'язових груп, виконуваних з повною 

амплітудою. Дихальні вправи в основному динамічного характеру. 

Тривалість процедури 20-25 хв. 

Для хворих II групи комплекс лікувальної гімнастики складається з 

дихальних вправ і вправ для дрібних і середніх м'язових груп, виконуваних 

повільно; окремі рухи можна виконувати в середньому темпі, але з малою 
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амплітудою. Дихальні вправи (статичні і динамічні) обов'язково чергують з 

загальнорозвиваючими і паузами для відпочинку. При лікувальній гімнастиці 

не допустимим є прискорення пульсу після навантаження більш ніж на 10%. 

Тривалість занять 15-20 хв. 

У хворих III групи в комплексі фізичних вправ необхідні обмеження в 

зв'язку з небезпекою розвитку тромбоемболії. Хворі можуть виконувати 

вправи з неповною амплітудою для дрібних і середніх груп м'язів. Після 2-3 

вправ рекомендують розслаблення м'язів і коротка паузу для відпочинку. 

Тривалість занять 10-15 хв. [253-257]. 

При кожній зміні комплексу фізичних вправ необхідно одержати дані 

про реакцію хворого на навантаження, що надалі є підставою для підвищення 

навантаження, збільшення активності і веде до скорочення термінів 

стаціонарного лікування. 

В стандартних рекомендаціяї з ЛФК, починати процедуру слід з рухів, 

що включають у роботу екстракардіальні фактори кровообігу. Для цього 

проводять поверхневий масаж рук і ніг, бічних поверхонь тулуба, живота і 

спини. Включають у процедуру статичні дихальні вправи, і, нарешті, 

активно-пасивні вправи для м'язів кисті і ступні які виконуються за 

допомогою інструктора ЛФК. Процедуру повторюють 3-4 рази в день, 

тривалість її 15-20 хв. 

Для попередження легеневих ускладнень велику увагу приділяють 

ретельній санації бронхіального дерева. 

Після ліквідації ускладнень лікувальну гімнастику проводять за 

методикою неускладненого післяопераційного періоду. 

Принцип відбору хворих, показання та протипоказання до проведення 

ЛФК, сама методика ЛФК для хворих ІХС I, II, III функціональних класів 

практично ті ж, що в хворих, що перенесли інфаркт міокарда. 

Особливу складність являє організація ЛФК для хворих ІХС IV 

функціонального класу. Донедавна ЛФК хворим цього класу практично не 

призначалася, оскільки вважалося, що вона не тільки протипоказана, але і 
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може сприяти розвитку серйозних ускладнень. Однак успіхи 

медикаментозної терапії і реабілітації хворих ІХС останніх років дозволили 

розробити спеціальну методику тренувань для цього важкого контингенту 

хворих [258-265]. 

Завдання тренувань хворих ІХС IV функціонального класу: 1) 

домогтися повного самообслуговування хворих; 2) пристосувати хворих до 

побутових навантажень малої і помірної інтенсивності (ходьба по рівній 

поверхні в темпі до 80 кроків у хвилину, повільний підйом на один поверх по 

сходах; перенесення вантажу до 1-2 кг на невеликі відстані; миття посуду; 

приготування легкої за технологією їжі); 3) зменшення (зрідка і припинення) 

медикаментозної терапії; 4) поліпшення психічного статусу хворих. 

Програма тренувань має наступні особливості: 

1. Тренування проводяться тільки в умовах кардіологічного стаціонару. 

2. Точне індивідуальне дозування тренувального навантаження здійснюється 

за допомогою велотренажера з електронною приставкою. 

3. Застосовуються навантаження малої інтенсивності (у межах 50-100 

кгм/хв.), але тренувального ефекту. 

4. Збільшення навантаження здійснюється не за рахунок підвищення 

інтенсивності тренувань, а за рахунок подовження експозиції малих 

навантажень, інакше кажучи, застосовується постійний характер 

інтенсивності тренувального навантаження як протягом одного заняття, 

так і протягом курсу фізичних тренувань. Нарощування тренувального 

навантаження в ході тренувань не по інтенсивності, а по його експозиції 

дозволяє без істотного напруження адаптивних систем поступово 

домогтися адаптації хворих до малих і середніх навантажень, що 

зустрічаються в повсякденному житті. 

5. Тренування проводяться тільки після стабілізації стану, досягнутого 

комплексним медикаментозним лікуванням. З початком тренувань 

медикаментозне лікування не припиняється. Воно продовжується з 

колишньою інтенсивністю і лише поступово в міру досягнення стійкого 
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ефекту від тренувань обережно зменшується чи рідше припиняється 

зовсім [266-270]. 

Незважаючи на ефективність використання фізичних навантажень у 

лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, існує негативна залежність 

рівня якості життя від необхідності змінювати спосіб життя. Все це вказує на 

необхідність максимального спрощення реабілітаційної програми з 

створенням умов постійного контролю, як із сторони лікаря, так і з боку 

пацієнта, що грунтується на необхідності підвищення рівня комплаєнсу для 

досягнення оптимального, довгострокового результату. Тому, доцільним 

виглядає використання модифікованих програм щодо дозованих фізичних 

навантажень згідно останніх американських настанов, що рекомендують 

дозовані аеробні навантаження у вигляді щоденної ходьби у темпі вище 

середнього по 10 хвилин, тричі на день, де в якості контролю аеробного 

навантаження хворим було запропоновано вести розмову протягом усієї 

ходьби. У разі виникнення задишки, яка б заважала продовженню 

спілкування, рекомендовано знизити темп руху.  

Результати власних досліджень, викладені в розділі 1, опубліковані в 

статтях [77, 270]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Клінічна характеристика хворих 

Робота виконана на кафедрі внутрішньої медицини №2 з професійними 

хворобами Української медичної стоматологічної академії. Обстежено 127 

хворих на АГ з ішемічною хворобою серця: нестабільною стенокардією в 

 поєднанні з порушеннями пуринового обміну та ожирінням віком від 54 до 

78 років. Контрольну групу (КГ) склали 20 пацієнтів з АГ та ІХС. Першу 

дослідну групу (1ДГ) склали 57 хворих з АГ, ІХС та ожирінням – 57. Другу 

дослідну групу (2ДГ) складали 50 хворих з АГ, ІХС, ожирінням та 

порушеннями пуринового обміну. Хворі знаходились на лікуванні в 

кардіологічному відділенні Полтавського обласного клінічного 

кардіологічного диспансеру та лікувались амбулаторно в диспансерно-

поліклінічному відділенні Полтавського обласного клінічного 

кардіологічного диспансеру. 

 Предметом вивчення клінічного перебігу були 127 хворих, з яких 

хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадіі було 65, хворих на гіпертонічну 

хворобу серця ІІІ стадії – 62. Інфаркт міокарда в анамнезі мали 7 (хворих з 

КГ), 29 (1ДГ) та 26 (2ДГ) відповідно. Перенесене в анамнезі гостре 

порушення мозкового кровотоку мали 1 хворий з КГ, 4 з 1ДГ та 5 хворих 2ДГ 

відповідно.  

Розподіл хворих за віком, анамнезом хвороби та супутніми 

захворюваннями приведений в таблиці 2. Контрольна і дослідні групи були 

порівнювані за віком (65,44 ± 0,73 років, 64,88 ± 0,83 років і 63,41 ± 0,84 

відповідно) і мали однаковий стаж АГ (11,42 ± 0,86, 15,82 ± 0,83 і 16,99 ± 

0,88 років відповідно). 

Характеристика груп представлена у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 - Характеристика розподілу хворих по групах з 

урахуванням ускладнень 

Характеристика хворих Контрольна 

група  

(п = 20) 

1-а група  

(п = 57) 

2-а група  

(п = 50) 

Середній вік, років, М ± m 65,44 ± 0,73 64,88 ± 0,83 63,41 ± 0,84 

Тривалість АГ, років 11,42 ± 0,86 15,82 ± 0,83 16,99 ± 0,88 

Обтяжений анамнез по АГ  

(%) 

15 (75,0) 45 (78,95) 43 (86,0) 

Тривалість ІХС, років 4,12 ± 0,56 6,31 ± 0,62 6,43 ± 0,64 

Перенесений ГІМ, (%) 7 (35,0) 29 (50,88) 26 (52,0) 

Перенесене ГПМК, (%) 1 (5,0) 4 (7,01) 5 (10,0) 

Наявний ЦД тип 2, (%) 0 19 (33,33) 21 (42,0) 

Смертність через 24 міс., (%) 1 (5,0) 3 (5,26) 4 (8,0) 

Смертність через 48 міс., (%) 1 (5,0) 3 (5,26) 4 (8,0) 

Порушення ритму, ФП (%) 2 (10,0) 8 (14,03) 8  (16,0) 

Примітка. Достовірність відмінностей між контрольною та дослідними 

групами: р < 0,05. 

У більшості хворих визначалася обтяжена спадковість по гіпертонічній 

хворобі (75%, 78,95% і 86% відповідно). Ускладнення з боку серцево-

судинної системи у вигляді перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) були 

виявлені у 35%, 50,88% та 52%, гостре порушення мозкового кровообігу 

(ГПМК) у 5%, 7,01% та 10%, порушення ритму - фібриляція передсердь у 
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10%, 14,03% та 16% пацієнтів з груп порівняння. На відміну від групи 

контролю, пацієнти з 1-ої та 2-ої   дослідних груп частіше страждали на 

цукровий діабет (ЦД). Смертність у хворих 2-ої групи протягом 24 та 48 

місяців виявилась більшою, ніж у групі контролю та 1-ій групі (8% в перші 

12 місяців, та 8% у наступні 12 місяців у 2ДГ проти 5,26% та 5% у 1ДГ і КГ 

відповідно) (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 - Порівняльна характеристика хворих за стадіями і 

ризику розвитку серцево-судинних ускладнень 

Групи 

хворих 
Стадія АГ Ризик 

 

 

 

 

 

 

Контрольна 

группа 

n=20 

 

 

 

II стадія АГ  

n = 13 (65%) 

Ризик 2: 

n = 3 (23,08%) 

Ризик 3: 

n = 6 (46,15%) 

Ризик 4: 

n = 4 (30,77%) 

 

 

 

III стадія АГ  

n = 7 (35%) 

Ризик 2: 

n = 0 
Ризик 3: 

n = 2 (28,57%) 

Ризик 4: 

n = 42 (71,43%) 

 

1-а група 

n = 57 

 

 

II стадія АГ 

n = 28 (49,12%) 

 

Ризик 2: 

n = 6 (21,43%) 
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Продовження табл. 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II стадія АГ 

n = 28 (49,12%) 

Ризик 3:  

n = 9 (32,14%) 

Ризик 4:  

n = 13 (46,43%) 

 

 

 

III стадія АГ  

n = 29 (50,88%) 

Ризик 2:  

n = 0 

Ризик 3:  

n = 12 (41,38%) 

Ризик 4:  

n = 15 (58,62) 

 

 

 

 

 

2-а група 

n = 50 

 

 

 

II стадія АГ 

n = 24 (48%) 

Ризик 2:  

n = 4 (16,67%) 

Ризик 3:  

n = 8 (33,33%) 

Ризик 4:  

n = 12 (50%) 

 

III стадія АГ 

n = 26 (52%) 

 

Ризик 2:  

n = 0 

Ризик 3:  

n = 9 (34,61%) 

Ризик 4:  

n = 17 (65,39%)* 

Примітка: * р < 0,05. 



69 

 

Більшість хворих обох дослідних груп мали ІII стадію АГ (52% у 2ДГ 

та 50,88% пацієнтів у 1ДГ, на відміну від групи контролю, де цей показник 

складав 35%, р < 0,05). У хворих дослідних груп достовірно частіше 

зустрічався 4-й ступінь ризику, з переважанням у другій групі над першою 

(65,39 % проти 58,62 % відповідно, р <0,05). У цієї ж категорії пацієнтів 

визначалася достовірно більш висока частота 4 ступеня ризику розвитку 

серцево-судинних ускладнень. 

Габаритні розміри і компонентний склад тіла хворих досліджуваних 

груп і групи порівняння (М ± m) містяться у таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 - Антропометрія і компонентний склад тіла хворих 

досліджуваних груп і групи порівняння (М ± m) 

Показники Контрольна 

група 

1-а група 2-а група 

Зріст, см 174,1 ± 0,64 174,35 ± 0,67 174,21 ± 0,69 

Маса тіла, кг 75,4 ± 1,11 98,56 ± 1,41 101,23 ± 1,28 

Індекс Кетле, кг/м2 24,77 ± 0,54 32,7 ± 0,51 33,4 ± 0,69 

Окружність талії, см 93,3 ± 0,84 111,2 ± 0,64 113,2 ± 0,74 

Жирова тканина, % 19,31% ± 0,64 28,38% ± 0,86 29,85% ± 0,98 

М’язова тканина, % 38,31% ± 0,73 37,35% ± 0,89 37,11% ± 0,94 

Примітка: р між контрольною та дослідними групами < 0,05. 

 

Як видно з табл. 2.3 довжина тіла по групах в середньому складала 174 

см без суттєвої різниці. Маса тіла в  1-й та 2-й дослідних групах відповідала 

ожирінню 1-го ступеню та складала 98,56 ± 1,41 та 101,23 ± 1,28 відповідно, 

що підтверджувалось індексом Кетле 32,7 ± 0,51 та 33,4 ± 0,69. Відсоток 

м’язової тканини суттєво не відрізнявся по групах на відміну від відсотка 
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жирової тканини, що складав 19,31% ± 0,64 у контрольній групі та 28,38% ± 

0,86 і 29,85% ± 0,98 (в першій та другій групах відповідно). 

 Наведені дані вказують на достовірно більш важкий стан хворих 2-ї 

дослідної групи над групою контролю, що відображається у більшій частоті 

АГ ІІІ ступеню (52% проти 35%), кількості ускладнень у вигляді фібріляції 

передсердь (16% проти 10%) та смертності протягом 48 місяців (8% проти 

5%), а також більшого стажу ІХС (6,43 проти 4,12) при молодшому 

середньому віці у групі контролю (63,41 проти 65,44). Вказані результати 

співпадають з приведеними у першому розділі даними та уточнюють їх 

враховуючи середній вік пацієнтів та наявність нестабільної стенокардії на 

момент госпіталізації, що не вказано в наяних відкритих джерелах. 

 

2.2 Методики дослідження 

Первинне обстеження включало реєстрацію паспортних даних, 

відомостей про професії, освіту, наявність шкідливих звичок, анамнезу з 

уточненням терміну давності ГХ, ГУ, ішемічної хвороби серця, кількості та 

термінів перенесених інфаркту міокарда, гострого порушення мозкового 

кровообігу, характеру перебігу цукрового діабету, оцінки рівня стресу за 

шкалою Холмса-Рае та оцінки якості життя, біохімічного обстеження крові, 

дослідження комплаєнсу за шкалою Моріски-Грін. Вимірювався АТ на 

момент надходження та виписки зі стаціонару, а також за допомогою 

добового моніторування АТ. Проводилась ехокардіографічна діагностика. 

Також проводилось визначення ведучою репрезентативної системи на 

підставі руху очей та жестикуляції на етапі збору анамнезу на другий день 

госпіталізації. Згідно з методикою оцінки ведучої репрезентативної системи 

хворому в рамках персоніфікації лікування пропонували протягом 2 хвилин 

розповісти анамнез життя з уточненням «хоббі» та «приємних спогадів». 

Підняття очей вгору при розповіданні «спогадів» у більш ніж 50% випадків 

при достовірному розжиренні зіниць розцінювалось як домінування 

візуального типу сприйняття, горизонтальному положенні – аудіальному, при 
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опущенні вниз – кінестетичної. Контроль проводився з урахуванням 

жестикуляції пацієнта. «Закрита поза» - перехрещені руки чи ноги – 

вказували на кінестетичних тип. Рухи з середньою амплітудою – на 

аудіальний. Із значною – на візуальний тип. Обов’язковою умовою 

проведення даного тесту було включення кінестетичних предикатів в ході 

першого спілкування. Що полягало у вислуховуванні скарг хворого та  

анамнезу, їх уточненні з використанням дословного повторення слів хворого 

з посиленням ефекту у вигляді акценту на моменти, що характерезують 

відчуття та з уточненням можливих наслідків у разі «неповного» слідування 

рекомендаціям лікаря словами хворого. Контроль ефективності методики 

оцінювався по: достовірному збільшенню зіниць, зміні пози пацієнта з 

можливим копіюванням пози лікаря та наявність елементів кінестетичної 

пози без амплітудних рухів. 

Верифікація діагнозу ГХ проводилася відповідно до класифікації 

ВООЗ. Діагноз ГХ включав визначення за стадіями, ступенями і визначенням 

стратифікації ризику серцево-судинних ускладнень. Електрокардіографічна 

діагностика проводилася в 12 стандартних відведеннях ЕКГ та за допомогою 

холтерівського моніторування.  

Група хворих (2ДГ) з порушеннями пуринового обміну включала  

пацієнтів з безсимптомною гіперурикемією (п = 32) і подагрою (п = 18). 

Діагноз подагри верифікували згідно з критеріями Американської 

ревматологічної асоціації (АРА, 1977). Більшість хворих (n = 12, 66,67%), які 

страждали на подагру, мали інтермітуючий перебіг захворювання, у 40,9% (n 

= 8) пацієнтів була діагностована хронічна (тофусна) подагра. 

Дослідження стану ліпідного обміну у хворих на ГХ оцінювали за 

показниками рівня загального холестерину плазми крові, холестерину 

ліпопротеїдів високої і низької щільності, тригліцеридів (ТГ) і розрахунку 

показника атерогенності (ПА) - за загальноприйнятими методиками. 

Усім хворим, які страждали на ГХ II стадії, м'якого і помірного ступеня 

тяжкості, було призначено лікування згідно стандартів затверджених МОЗ 
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України. На етапі стаціонарного лікування хворим в якості 

антигіпертензивної терапії призначали препарати групи інгібіторів АПФ 

(еналаприл з урахуванням результатів добового моніторування артеріального 

тиску), в 1ДГ згідно рекомендацій перевага надавалась групі сартанів 

(лозартан та олмесартан). Динамічне спостереження за хворими проводилося 

через 6, 12 та 18 місяців. При наявності набряків  хворим з серцевою 

недостатністю призначали діуретичні засоби. При неефективності лікування 

хворим проводили заміну сартанів на препарат групи інгібіторів АПФ. 

Через рік проспективного спостереження за хворими анкетним 

методом вивчалися: працездатність, тривалість прийому медикаментозних 

засобів та їх дози, та прибічність лікарським призначенням. Оцінювалися 

скарги хворих, їх клінічний стан, реєструвався АТ, проводили добове 

моніторування артеріального тиску та холтерівське дослідження, біохімічні 

дослідження вуглеводного і ліпідного обмінів; визначалась НЛП-модальність 

пацієнтів, проводилось ретестування за допомогою тестів СБОО, Холмса-Рае 

та якості життя; проводився контроль антропометричних даних, вивчались 

результати лікування. 

Через 18 місяців проспективного спостереження за хворими анкетним 

методом вивчалися: прихильність до лікарських призначень, оцінювали 

скарги хворих та їх клінічний стан, реєстрували АТ, проводили ретестування 

за допомогою тестів Холмса-Рае та оцінку якості життя, контроль 

антропометричних даних. 

Усім хворим проводили соматометричне дослідження за методикою 

Бунака В.В. (1937), Таланту І.Б. (1927) в модифікації Чтецова В.П. з співавт., 

засноване на 5-бальній оцінці трьох компонентів складу тіла людини: 

жирового, м'язового і кісткового. Обстеження проводили вранці натщесерце 

або через 2-3 години після їжі. Виміри проводили з правого боку хворого, що 

знаходився в положенні стоячи і сидячи, голова в положенні «ушно-

очноямкової» горизонталі. Всі інструменти відповідали сучасним вимогам 

антропометричних вимірів: металевий антропометр, сантиметрова стрічка, 
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яка перевірялася через кожні 10 вимірювань і змінювалася через 50 

вимірювань. Точність зважування складала 50 г. 

Згідно з методикою, на початку дослідження вимірювався зріст стоячи 

(у см) і маса тіла (кг). Для обчислення загальної кількості жирової тканини 

каліпером (у мм) визначалися жирові складки плеча  на передній і задній 

поверхнях, передпліччя, спини, грудної клітини, живота, стегна і гомілки. 

Для розрахунку абсолютної маси м'язової тканини сантиметровою стрічкою 

(у см) вимірювалися обхвати плеча, передпліччя, зап'ястя, стегна, гомілки, 

грудної клітини, сідниць і обхват над щиколотками. Для розрахунку 

абсолютної маси кісткової тканини за допомогою циркуля вимірювали 

дистальні розміри плеча, зап'ястя, стегна й щиколотки; ковзаючим - 

поперечний і передньо-задній діаметр грудної клітини, діаметр плечей і тазу 

(у см). Вимірювальні ознаки, що характеризують розвиток жирової, кісткової 

і м'язової тканин переводили у бали за допомогою нормативних таблиць, 

розроблених Кліорін А.І. і Чтецовим В.П. (1979). 

Відповідно до рекомендацій ВООЗ для контролю за динамікою масо-

зростових співвідношень застосовувався індекс Кетле=W/I, де W - маса тіла, 

I - довжина тіла (м ~). Значення індексу Кетле, рівні і ті, що перевищують 30 

кг/м2 розценювали як показник ожиріння; 25-30 кг/м2 вказували на надмірну 

масу тіла. 

 

2.2.1 Визначення психологічного статусу хворих 

Психологічний статус хворих вивчали за допомогою скороченого 

багатофакторного опитувальника для дослідження особистості (CБOО) під 

час стаціонарного лікування і через рік динамічного спостереження. СБОО 

розроблений Зайцевим В.П. на основі методики Mini-Mult  є скороченим 

варіантом тесту MMPI. СБОО включає в себе 3 оціночні шкали (L, F, K) і 8 

клінічних шкал. 

Шкала L дозволяє виявити тенденцію випробуваного уявити себе в 

можливо більш вигідному світлі; шкала F дозволяє оцінити бажання 
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досліджуваного привернути увагу оточуючих до наявних утруднень і 

конфліктів; шкала К, коригуюча прагнення до надмірної замкнутості або 

відкритості. Клінічні шкали дозволяють оцінити певні тенденції в структурі 

особистості хворого: іпохондрію (1 шкала), тривогу і депресію (2), 

демонстративність (3), ригідність (6), психастенію (7), аутизм (8), активність 

(9), а також рівень соціальної адаптації (4). 

Отриманий результат переводили у Т-норми, при цьому середнє 

значення для популяції приймається за 50, а кожен Т-бал відповідає 0,1 

середньоквадратичного відхилення. Оскільки вимірювання проводилось 

одночасно по всіх досліджуваних шкалами, використання Т- норм дозволяє 

отримати зіставні оцінки кожної з досліджуваних тенденцій. Графічне 

вираження сукупності цих оцінок складає профіль особистості. Всі 

результати обстежень наведені в Т-балах. 

Ця методика дає можливість охарактеризувати актуальний психічний 

стан і вивчити психологічні особливості особистості, тобто оцінити рівень 

соціально-психологічної дезадаптації (СПД). Соціально-психологічна 

адаптація (СПА) як характеристика життєдіяльності людини відображає 

здатність до задоволення основних життєвих потреб. Якість соціально-

психологічної адаптації залежить від індивідуально-особистісних 

особливостей людини і мікросоціальних умов життя. Ознаками СПА служить 

профіль СБОО, що не перевищує ні по одній з шкал 60 Т-балів. Показником 

соціально-психологічної дезадаптації є значення шкал СБОО, що 

перевищують 60 Т-балів. 

Визначення репрезентативних систем хворих проводили двічі.  

 

2.2.2 Оцінка якості життя хворих 

Якість життя хворих на АГ визначали під час стаціонарного лікування 

через 12 та 18 місяців динамічного спостереження за методикою медико-

соціального анкетування, розробленою Гладковим А.Г. (1982). 
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Оцінити якість життя (ЯЖ) хворого є можливим кількісно, що 

виражається в оцінці ступеня задоволеності людини своїм фізичним, 

психічним і соціальним благополуччям і визначається показником ЯЖ. 

Вивчається ставлення хворих до змін у житті у зв'язку із захворюванням, 

включаючи необхідність обмежувати фізичну, розумову роботу, трудову 

діяльність; до змін взаємин з близькими та друзями; обмеженням в 

проведенні дозвілля, в харчуванні, а також ставлення до пониження в посаді 

або заробітної плати та ін. 

За нормативні показники якості життя брали значення ЯЖ, рівні 0 або 

перевищуючі його. Показники ЯЖ від -1 до -2 балів розцінювали як 

зниження ЯЖ легкого ступеня; помірне зниження ЯЖ відзначали від -3 до -7 

балів. За значне зниження ЯЖ брали показники -8 балів і нижче. 

Визначення рівня стресу визначали під час стаціонарного лікування, 

через 12 та 18 місяців динамічного спостереження за методикою медико-

соціального анкетування за допомогою анкети Холмса-Рае. Оцінка ступеню 

опірності стресу визначалась кількісно. Вивчались події протягом останніх 

двох років, кожна з яких отримувала власну кількісну характеристику в 

залежності від ваги кожної події в процесі формування стресової ситуації. 

Показники рівнів 199 та нижче розцінювали як високий ступінь опірності 

стресу, 200-299 - пороговий ступінь, 300 і вище - низький. 

 

2.2.3 Функціональні методи дослідження 

Ехокардіографічне обстеження  проведено 120 хворим на ГХ в ПОККД м. 

Полтави за допомогою датчика 2,5 МГц з використанням ультразвукового 

секторального сканування (В-режим), одновимірної ЕхоКГ (М-режим) за 

загальноприйнятою методикою. 

Дослідження у В-режимі проводили відповідно до рекомендацій 

Комітету по номенклатурі і стандартизації ехокардіографії Американського 

товариства з ехокардіографії. Застосовувалися основні діагностичні критерії: 

парастернальна позиція - по довгій і короткій осях ЛШ; апікальна позиція-
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чотири-і двокамерна, а так само чотирьохкамерна позиція з аортою. ЕхоКГ 

проводили в положенні хворого на спині з піднятим головним кінцем на 30° 

або в положенні пацієнта злегка поверненим на лівий бік. У В-режимі 

оцінювали основні структури серця: порожнини серця, клапанний апарат, 

стан регіональної та глобальної скоротливої здатності міокарда. 

Дослідження в М-режимі проводили за традиційною методикою. М- 

ехокардіограму порожнини ЛШ на рівні хорд мітрального клапана 

отримували під контролем В-режиму і використовували для визначення 

розмірів камер серця, товщини стінок ЛШ, амплітуди їх руху, їх систолічного 

потовщення. У М-режимі проводили наступні вимірювання: діаметр аорти, 

ліве передсердя, правий шлуночок, кінцевий діастолічний об'єм ЛШ (КДО), 

кінцевий систолічний об'єм ЛШ (КСО), товщина міжшлуночкової 

перегородки; товщина задньої стінки ЛШ. 

Кінцевий діастолічний об'єм ЛШ (КДО), кінцевий систолічний об'єм 

(КСО), ударний об'єм (УО), фракція викиду (ФВ) визначалися за формулами 

Teinchnolz L.E et al. (1972). 

Холтерівське моніторування проведено на апараті CardioTens. Перед 

монітруванням хворих інструктували про неможливість носіння металевих 

прикрас, одягу з металевими гудзиками або бюстгальтеру з металевими 

застібками. Після підключення електродів до грудної клітки згідно 

інструкції, хворому давали рекомендації щодо уважного ведення щоденника 

фізичної активності (фізичні вправи, підйом по сходах, прийом їжі, 

відвідування туалету, сон, секс, емоційний стрес або приймння ліків та 

симптомів захворювання, які проявляються при цій активності, а також 

фіксувати час, коли у нього відзначаються прояви захворювання 

(запаморочення, непритомність, біль у грудях, відчуття серцебиття). Дані 

холтерівського моніторуваня були перенесені на комп'ютер і проаналізовані 

за допомогою програми CardioTens. 

Добове моніторування артеріального тиску проводилось під час 

перебування хворих в стаціонарі та через 12 місяців на апараті CardioTens на 
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базі ПОККД м. Полтави. Дані моніторування були перенесені на комп'ютер і 

проаналізовані за допомогою програми CardioTens. 

 

2.2.4 Статистичні методи аналізу  

Обробка статистичної інформації проводилася з використанням 

можливостей сучасної обчислювальної техніки, комп'ютера на базі процесора 

Intel(R) Core(™) i5-3400. 

Всі зібрані в ході дослідження відомості були розміщені в спеціально 

створеній для цих цілей базі даних під керуванням MSAccess 2000. У роботі 

використовувалися методики описової статистики. При виявленні 

відмінностей двох груп обчислювали критерій Стьюдента, критерій хі-

квадрат. У разі, якщо при обчисленні критерію хі-квадрат серед очікуваних 

чисел виявлялися значення менше п'яти - для визначення достовірності 

відмінностей використовувався точний критерій Фішера. 

При порівнянні декількох групп застосовувався дисперсійний аналіз 

для кількісних параметрів, критерій Тьюки, критерій Мак-Німара для якісних 

параметрів при повторних порівняннях, при множинних порівняннях з 

однією групою – критерій Даннет. Статистичні обчислення проводили в 

прикладних комп'ютерних програмах MS Excel 2000, Statistica for Windows 

5.0. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ 

ХВОРОБИ У ХВОРИХ З НЕСТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ  В 

ПОЄДНАННІ З ПОРУШЕННЯМИ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ ТА 

ОЖИРІННЯМ 

 

3.1 Особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби у хворих 

з ішемічною хворобою серця: нестабільною стенокардією 

Всім хворим, включеним у дослідження, вимірювали АТ і проводили 

біохімічні дослідження крові. 

При порівнянні середніх значень САТ і ДАТ у хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ та ожирінням, з ожирінням і без ми отримали достовірні 

відмінності. Середні значення САТ у хворих першої групи склали 159,69 ± 

1,88 мм рт. ст.,  другої групи 163,23 ± 1,78 мм рт. ст., а у пацієнтів групи 

порівняння - 149,40 ± 1,52 мм рт. ст., р < 0,05.  

Достовірна різниця значень була отримана і при порівнянні цифр ДАТ 

серед хворих основних груп (98,85 ± 1,18 мм рт. ст. і 99,44 ± 1,21 мм рт. ст. 

відповідно) і групи порівняння (95,29 ± 1,04 мм рт. ст., р < 0,05). 

При порівнянні середніх значень АТ в залежності від стадії ГХ ми 

отримали деякі відмінності: у хворих контрольної групи при II стадії ГХ 

рівень САТ був достовірно нижче в порівнянні з САT при III стадії (156,87 ± 

2,14 проти 163,02 ± 2,6 мм рт. ст., р <0,05). 

 За рівнем ДАТ відмінностей отримано не було (відповідно 97,72 ± 1,51 

і 100,18 ± 1,84 мм рт. ст.). У хворих ГХ 1 i 2 груп також достовірно нижче 

були середні значення САТ і ДАТ при II стадії в порівнянні з аналогічними 

показниками при III стадії ГХ (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 - Середні значення САТ і ДАТ у хворих на ГХ з 

ішемічною хворобою в поєднанні з ГУ та ожирінням і без при різних 

стадіях ГХ (М ± m) 

АТ ІІ стадія ІІІ стадія р 

Контрольна група 

САТ 156,87 ± 2,14 163,02 ± 2, 16 р<0,05 

ДАТ 97,72 ± 1,51 100,18 ± 1,84 р>0,05 

1-а група 

САТ 163,12 ± 2,35 169,12 ± 2,15 р<0,05 

ДАТ 100,08 ± 1,86 101,23 ± 1,94 р>0,05 

2-а група 

САТ 165,54 ± 2,65 170,12 ± 2,15 р<0,05 

ДАТ 102,18 ± 1,66 104,08 ± 1,36 р>0,05 

 

В ході дослідження оцінювалась частота ангінозних нападів протягом 

доби та частота вживання нітропрепаратів короткої дії. Середні показники 

частоти больових епізодів та епізодів вживання нітропрепаратів короткої дії 

у хвори з з АГ та ІХС в поєднанні з ожирінням та в залежності від наявної 

безсимптомної гіперурикемії та подагри приведені у таблиці 3.2. 

Відмічено достовірне збільшення частоти больових епізодів в 

середньому за добу в першій та другій групах в порівнянні з групою 

контролю (5,44 ± 0,37, 6,19 ± 0,41 і 7,23 ± 0,44 проти 3,23 ± 0,24 відповідно) 

та достовірне збільшення частоти вживання нітратів короткої дії (1,14 ± 0,12, 

1,53 ± 0,21 та 1,88 ± 0,24 проти 0,27 ± 0,11).  
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Таблиця 3.2 - Середні показники частоти больових епізодів та 

епізодів вживання нітропрепаратів короткої дії у хвори з з АГ та ІХС в 

поєднанні з ожирінням та в залежності від наявної безсимптомної 

гіперурикемії та подагри (М ± m) 

Показник 
Контрольна 

група 
1-а група 

2-а група 

З ГУ 
З 

подагрою 

Частота больових 

епізодів 
3,23 ± 0,24 5,44 ± 0,37 

  6,19 ± 

0,41 

   7,23 ± 

0,44 

Частота 

вживання 

нітратів 

0,27 ± 0,11 1,14 ± 0,12 1,53 ±0,21 
1,88 

±0,24 

Примітка: р<0,05. 

Середні значення біохімічних показників крові у хворих на АГ в 

поєднанні з ГУ та ожирінням і у пацієнтів без ГУ приведені у таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.3 - Середні значення біохімічних показників крові у 

хворих на АГ в поєднанні з ГУ та ожирінням і без ГУ (М ± m) 

Б/х показник крові Контроль (п=20) 1-а група (п=57) 2-а група (п=50) 

СК, мкмоль/л 287,33±15,91  312,23±14,55 542,44±13,95 

ЗХ, ммоль/л 5,28±0,18 6,38±0,14 6,65±0,14 

ХЛПВЩ, ммоль/л 1,26±0,05 1,22±0,05 1,24±0,05 

ХЛПНЩ, ммоль/л 4,01±0,05 4,24±0,06 4,18±0,07 

ТГ 1,87±0,16 2,50±0,18 2,85±0,19 

ПА, усл.од. 3,75±0,13 4,70±0,19 4,78±0,17 
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Продовження таблиці 3.3 

Глюкоза, ммоль/л 4,83±0,10 5,53±0,11 5,98±0,13 

Креатинін, 

мкмоль/л 

85,17±1,48 95,12 ±2,30 96,13 ±2,10 

 

При дослідженні ліпідного спектру було виявлено достовірне 

перевищення рівня ЗХ крові у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ та ожірінням 

(6,65±0,14) порівняно з пацієнтами з ожирінням (6,38±0,14) та контрольною 

групою (5,28±0,18). За рівнем ХЛПВЩ групи не мали відмінностей 

(відповідно 1,24±0,05, і 1,22 ± 0,05 та 1,26±0,05 ммоль/л, р > 0,05). Показник 

атерогенності у хворих основної групи достовірно перевищував такий у 2 

групі порівняння (відповідно 4,78±0,17 ум. од. 4,70±0,19 ум. од., та 3,75±0,13 

Р < 0,05). 

Пацієнти основної групи характеризувалися також достовірно більшим 

рівнем ТГ (відповідно 2,85±0,19 проти 2,50±0,18 та 1,87±0,16) у порівнянні з 

хворими з ГХ без ГУ. 

При дослідженні глюкози крові було виявлено, що у хворих другої 

групи цей показник достовірно перевищував такий у 1 групі та групі 

порівняння (відповідно 5,98±0,13 ммоль/л і 5,53±0,11 ммоль/л , та 4,83±0,10 

 ммоль/л, р < 0,05, при нормі цукру венозної крові 6,1 ммоль/л). 

При порівнянні біохімічних показників у хворих при різних стадіях ГХ 

(табл. 3.3) нами відзначено достовірне розходження за рівнем СК у хворих по 

всіх трьох групах: при II стадії ГХ цей показник нижче (279,33±13,91, 

312,23±13,32 і 524,53±11,73 відповідно), ніж при III стадії ГХ (284,51±14,43, 

314,53±13,39, 573,41±15,11, р<0,05). Також відмічено аналогічно тенденцію 

щодо рівня ЗХ (5,11±0,17, 6,21±0,17, 6,52±0,15 при ІІ стадії, та 5,23±0,19, 

6,45±0,14, 6,71±0,18 при ІІІ стадії ГХ) та ТГ в першій та другій групах 

(2,42±0,06 і 2,76±0,05 при ІІ ст. та 2,52±0,05 і 2,91±0,05 при ІІІ ст. ГХ, р<0,05) 

(табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 - Середні значення біохімічних показників крові у 

хворих на ГХ у поєднанні з ГУ та ожирінням і без (М ± m) при різних 

стадіях ГХ (М ± m) 

Б/х 

показник 

крові 

Контроль 1-а група 2-а група 

II стадія 

ГХ  

III 

стадія 

ГХ  

II стадія 

ГХ  

III 

стадія 

ГХ  

II стадія 

ГХ  

III 

стадія 

ГХ  

СК, 

мкмоль/л 

279,33 

±13,91 

284,51 

±14,43 

312,23 

±13,32 

314,53 

±13,39 

524,53 

±11,73 

573,41 

±15,11 

ЗХ, 

ммоль/л 

5,11±0,17 5,23±0,19 6,21±0,17 6,45±0,14 6,52±0,15 6,71±0,18 

ХЛПВЩ, 

ммоль/л 

1,12±0,05 1,32±0,06 1,21±0,05 1,23±0,05 1,23±0,05 1,25±0,05 

ХЛПНЩ, 

ммоль/л 

3,99±0,14 4,04±0,15 4,16±0,07 4,27±0,09 4,11±0,08 4,22±0,07 

ТГ 1,82±0,12 1,81±0,09 2,42±0,06 2,52±0,05 2,76±0,05 2,91±0,05 

Примітка: р < 0,05. 

 

3.2 Ехокардіографічнi показники у хворих на гіпертонічну хворобу 

в поєднанні з ішемічною хворобою серця: нестабільною стенокардію з 

ожирінням, без ожиріння та в поєднанні з порушеннями пуринового 

обміну 

Для вивчення особливостей гемодинамічних показників серця було 

проведено ехокардіографічне дослідження всім пацієнтам. При порівнянні 

ехокардіографічних показників серця хворих з ГХ були виявлені наступні 

особливості (табл. 3.5): товщина задньої стінки ЛШ в діастолу у пацієнтів 

контрольної групи становила 1,14 ± 0,01 см, в осіб 1-о групи - 1,15 ± 0,01 см, 

2-ої 1,16±0,01 при р > 0,05. Дані приведені у таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 – Ехокардіографічні показники у хворих по групах 

Ехо-КГ 

параметр 

Контрольна 

група (М±m) 

Група 1 

(М±m) 

Група 2 

(М±m) 

Достовірність 

ТЗСЛШ, см 1,14±0,01 1,15+0,01 1,16+0,01 р>0,05 

ТМШП, см 1,16+0,02 1,18+0,02 1,19+0,02 р>0,05 

КСО, мл 51,99+1,83 36,5±1,05 34,3±1,23 р<0,05 

КДО, мл 133,55+2,2 111,37±2,63 110,23±2,5 р<0,05 

УО, мл 83,48±2,2 75,09±2,29 72,11±2,13 р<0,05 

ФВ, % 54,6±0,6 51,06±0,57 49,06±0,57 р<0,05 

 

Товщина МШП в діастолу у пацієнтів 2-ої групи  перевищувала таку в 

1-ій групі та групі порівняння (відповідно 1,19 ± 0,02 см, 1,18 ± 0,02 смі 1,16 

± 0,02 см), але відмінності недостовірні ( р > 0,05 ). 

При порівнянні гемодинамічних показників серця достовірно менші 

розміри реєструвалися у пацієнтів з ГХ в поєднанні з ГУ (р < 0,05): так, КСО 

у хворих 2 групи склав 34,3 ± 1,23 мл, в 1-ій групі 36,5 ± 1,05, а в групі 

порівняння - 51,99 ± 1,83 мл. Кінцевий діастолічний об'єм був вище у 

контрольній групі - 133,55 ± 2,2 мл проти 111,37 +2,63 мл у пацієнтів в 1 

групі та 110,23 ± 2,5 в другій, р < 0,05. 

Ударний об'єм у цих же пацієнтів (83,48 ± 2,2 мл) перевищував такий у 

хворих 1-ої та 2-ої груп (відповідно 75,09 ± 2,29 мл та 72,11 ± 2,13). Фракція 

викиду, яка вказує на скоротливу здатність ЛШ, була найменшою у хворих з 

ГУ (49,06 ± 0,54% при 51,06 ± 0,57 в 1-ій групі та 54,6 ± 0,6% в групі 

контролю при р < 0,05).  

Рівень СК крові у пацієнтів обох груп корелював з товщиною ЗСЛШ (г 

= 0,32, р < 0,05) і МШП в діастолу (г = 0,3, р < 0,05). 
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Ми порівняли основні показники ЕхоКГ дослідження у обстежуваних 

хворих залежно від стадії ГХ. Хворі III стадії ГХ в поєднанні з ГУ мали 

найбільші значення товщини ЗСЛШ і МШП в діастолу (1,16 ± 0,02 см і 1,19 ± 

0,01 см відповідно), ніж пацієнти II стадії ГХ (1,14 ± 0,02 см і 1,15 ± 0,02 см 

відповідно), але відмінності статистично незначущі. Менші значення КСО, 

КДО, УО і ФВ були відмічені у пацієнтів 2-ої групи з III стадією ГХ в 

порівнянні з II стадією ГХ, але р > 0,05. 

При порівнянні морфологічних і гемодинамічних показників серця 

достовірної різниці значень у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ залежно від 

стадії ГХ отримано не було. При порівнянні морфологічних показників 

ЕхоКГ дослідження у хворих ГХ без ГУ (п = 105), було виявлено найбільше 

значення товщини ЗСЛШ в діастолу (1,16 +0,03 см) і МШП у пацієнтів III 

стадії ГХ (1,19 + 0,03 см), ніж у хворих II стадії ГХ (1,13 ± 0,02 см і 1,16 ± 

0,02 см), але різниця була статистично не достовірна (р > 0,05). 

Кінцеві систолічний, діастолічний і ударний об'єми серця і ФВ у 

хворих ГХ з порушенням пуринового обміну та без, не мали достовірних 

відмінностей в залежності від стадії ГХ.  

Для вивчення морфофункціональних особливостей параметрів 

ехокардіографічного дослідження у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ 2 група 

пацієнтів (п = 50) була розділена на хворих з подагрою (п = 22) і 

безсимптомною ГУ (п = 28).  

Дані ехокардіографічних параметрів у хворих ГХ (з безсимптомною ГУ 

і подагрою) зазначені у таблиці 3.6/ 

 

Таблиця 3.6 - Середні показники ехокардіографічних параметрів у 

хворих ГХ (з безсимптомною ГУ і подагрою (М ± m) 

ЕхоКГ-параметри ГУ (п=28) Подагра (п=22) Достовірність 

ТЗСЛШд, см 1,13±0,02 1,16±0,02 р>0,05 
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Продовження таблиці 3.6 

ТМШПд, см 1,14±0,02 1,20±0,02 р<0,05 

КСО, мл 36,15±1,46 36,74±1,48 р>0,05 

КДО, мл 111,97±3,37 107,66±3,79 р>0,05 

УО, мл 81,46±2,93 70,88±3,81 р<0,05 

ФВ, % 50,19 47,13 р<0,05 

 

При порівнянні товщини   ЗСЛШ і МШП в діастолу найбільші 

значення були отримані у хворих з подагрою (відповідно 1,16 ± 0,01 см і 1,20 

± 0,02 см  порівняно з особами з ГУ (відповідно 1,13 ± 0,02см і 1,14 ± 0,02 

см), але достовірна різниця була отримана тільки за значеннями товщини 

МШП в діастолу (р < 0,05). 

При порівнянні гемодинамічних показників достовірно менший УО 

визначався у пацієнтів з подагрою (70,88 ± 3,18 мл), ніж у хворих з ГУ (81,46 

± 2,93 мл, р < 0,05). Аналогічні дані були отримані при порівнянні значень 

фракції викиду у тих же груп хворих (47,13 % і 50,19 %, р < 0,05), що в 

цілому підтверджує дані приведені у першому розділі. 

 

3.3 Якість життя хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з 

ішемічною хворобою серця: нестабільною стенокардію з ожирінням, без 

ожиріння та в поєднанні з порушеннями пуринового обміну 

Для оцінки якості життя ми провели обстеження 127 хворих на 

гіпертонічну хворобу з нестабільною стенокардією в поєднанні з 

гіперурикемією та ожирінням за методикою медико-соціального 

анкетування, розробленої Гладковим А.Г. 
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Таблиця 3.7 - Причини зниження якості життя у хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ та без ППО 

 

Причини зниження ЯЖ 

 

2-а група 

 

1-а група 

Контрольна 

група 

п % п % п %  

Необхідність лікуватися 33 65 32 56 10 50  

Обмеження фізичної активності 40 80 42 73 12 60  

Зміна відносин з близькими 13 26 13 23 4 22  

Обмеження праці 12 24 13 22 4 18  

Зниження доходу 18 36 19 34 6 30  

Пониження в посаді 9 18 8 14 5 12  

Обмеження дозвілля 44 87 44 78 15 75  

Обмеження контактів з друзями 14 28 15 26 5 25  

Зниження фізичної активності 10 20 10 18 3 14  

Зниження активності в побуті 20 40 19 34 6 30  

Обмеження в харчуванні 27 53 29 50 7 34  

Відмова від паління 21 41 19 34 5 26  

Зміни в статевому житті 6 11 6 10 2 8  

 

Зниження ЯЖ у всіх пацієнтів більшою мірою обумовлене 

необхідністю лікуватися (у 2-й групі - у 65%, у 1-ій - 56%, у групі порівняння 

- у 50%), обмежувати свою фізичну активність (відповідно 80%, 73% та 60%), 

обмеженням дозвілля (відповідно 87%, 78% і 75%) і активність в побуті 

(відповідно 40%, 34% і 30%), паління (41%, 34% та 26%), харчування (53%, 

50% і 34%), а також у меншій мірі змінами відносин з друзями та близькими, 

зниженням доходів і зниженням на посаді. 

Ми провели аналіз показників ЯЖ в залежності від ступеня їх 

зниження: показники ЯЖ від -1 до -2 балів розцінювали як зниження в 

легкого ступеня, помірне зниження ЯЖ оцінювалося при показниках, що 

знаходяться в діапазоні від -3 до -7 балів. За значне зниження ЯЖ брали 

показники -8 балів і нижче. Зниження ЯЖ не виявлено тільки у 21,51% 



87 

 

(хворих 2-ої групи, що достовірно менше порівняно з пацієнтами 1-ої групи 

(34,55%), та групи контролю (41,22%, р < 0,05). Легкого ступеня ЯЖ була 

знижена у 24,73% 2-ї групи, 23,64% 1-ї групи та 27,57% пацієнтів групи 

порівняння. 

Помірне зниження ЯЖ ми відзначили у третини хворих у основної 

групи (34,41%) у 26,36% у першій групі, та у 24,24% в групі порівняння. У 

19,35% хворих ГХ в поєднанні з ГУ і у 15,45% хворих без ГУ було виявлено 

значне зниження ЯЖ. Звертає на себе увагу більш виражене зниження 

показників ЯЖ у хворих 2-ої групи в порівнянні з пацієнтами з ГХ без ГУ, 

але статистично достовірних відмінностей отримано не було. 

Ми оцінили ЯЖ у хворих ГХ в поєднанні з ГУ і без в залежності від 

стадії ГХ: при II і III стадіях ГХ у хворих основної групи ЯЖ була знижена в 

помірному ступені, але при III стадії АГ показники ЯЖ достовірно нижче, 

ніж при II стадії (-3,39 ± 0,69 і -6,41 ± 0,86 балів відповідно, р < 0,05). 

Аналіз показників ЯЖ в основній групі виявив такі відмінності: у 

хворих з безсимптомною ГУ значення ЯЖ були достовірно вище в 

порівнянні з ЯЖ хворих на подагру ( -2,97 ± 0,66 балів і - 5,33 ± 0,76 балів 

відповідно, р < 0,05), та не протирічать статистичним даним інших 

досліджень, що приведені у першому розділі. 

 

3.4 Психологічні характеристики хворих на гіпертонічну хворобу в 

поєднанні з ішемічною хворобою серця: нестабільною стенокардією з 

ожирінням, без ожиріння та в поєднанні з порушеннями пуринового 

обміну 

Вивчення психологічних характеристик було проведено на матеріалі 

психодіагностичного обстеження 50 хворих ГХ в поєднанні з ГУ  або 

подагрою, та 57 хворих без  порушень пуринового обміну за допомогою 

методики СБОО. 

Усереднений профіль особистості пацієнтів обох груп 

характеризується підвищенням показників за шкалами невротичної тріади (1, 
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2, 3), більш вираженим у хворих основної групи. Ці хворі відрізняються 

високим рівнем невротизації з вираженою тривогою, схильністю до 

виникнення неприємних соматичних відчуттів, що мабуть, пов'язано з 

впливом АГ на формування особистості. 

Усереднені показники тесту СБОО у хворих 2-ої групи 

характеризуються достовірним підвищенням за шкалами 2 (депресії), 3 

(демонстративності) і 6 (ригідності) у поєднанні з достовірним зниженням по 

9 шкалою (активності) в порівнянні з пацієнтами з ГХ без ГУ. Ці дані 

свідчать про наявність схильності до залучення у хворобу, невпевненості у 

своїх силах, тенденції до перебільшення тяжкості наявних захворювань у 

хворих основної групи. Ці особистості відрізняються тривожністю, 

внутрішньою напруженістю, дратівливістю, більшою ригідністю. У зв'язку з 

ригідністю, навіть поодинокі випадки афекту тривоги триваліше згасають. 

Різниця між показниками по 2 і 9 шкалам, які свідчать про вираженість 

депресивних тенденцій, була вище у хворих ГХ в поєднанні з ГУ у 

порівнянні з пацієнтами з ГХ без ППО (5,23 проти -0,89 балів, р < 0,05). 

Також хворі ГХ характеризуються підвищеною увагою до себе і своїх 

відчуттів, заклопотаністю станом свого здоров'я, недостатньою активністю. 

Дані тестування СБОО приведені у таблиці 3.8. 

 

Таблиця 3.8 - Усереднені показники тесту СБОО у хворих на ГХ у 

поєднанні з ГУ і без ППО (М ± m) 

Шкали 2-а група 1-а група  Достовірність 

L 49,56±0,99 48,65±0,8 р<0,05 

F 50,47±0,72 48,33±0,79 р<0,05 

К 48,76±0,71 50,72±0,63 р<0,05 

1 56,27±1,00 54,92±0,8 р<0,05 
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Продовження таблиці 3.8 

2 51,00±0,97 48,07±0,98 р<0,05 

3 50,56±0,93 49,65±0,93 р<0,05 

4 45,34±1,02 44,49±0,96 р<0,05 

6 51,01±1,12 46,6±0,68 р<0,05 

7 47,14±0,93 46,91±0,78 р<0,05 

8 49,01±1,09 49,06±0,95 р<0,05 

9 45,77±1,05 48,96±0,92 р<0,05 

 

Аналіз індивідуальних профілів СБОО показав, що більш, ніж у 

половини хворих обох груп (відповідно 64,12% і 52,01%) відзначаються 

ознаки СПД. У 58,06% хворих основної групи і у 45,45% у групі порівняння 

показники по одній або декількох шкалах були більш 60 балів, перевищення 

показників > 70 балів виявлено у 8,06% і 6,36% обох груп відповідно. 

Дані по усередненим показникам тестування СБОО в залежності від 

стадії ГХ наведені у таблиці 3.9. 

 

Таблиця 3.9 - Усереднені показники тесту CБOО у хворих ГХ 

в поєднанні з ППО 

Шкали 2-а група* 1 група 

 

 
II стадія ГХ III стадія ГХ II стадія ГХ III стадія ГХ 

L 49,39±1,37 49,76±1,46 47,36±0,86 51,53±1,63 

F 50,86±1,26 50,00±1,39 47,68±1,05 49,76±1,68 

К 48,33±1,19 49,29±1,07 51,18±0,89 49,68±1,29 

1 53,92±1,19 59,12±1,57 53,42±1,01 58,26±1,1 
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Продовження таблиці 3.9 

2 49,71±1,01 52,57±1,03 46,12±1,2 52,44±1,49 

3 48,98±1,23 52,48±1,25 49,24±1,06 50,56±1,86 

4 45,73±1,55 44,88±1,28 43,92 45,76±1,71 

6 48,96±1,1 53,5±1,62 45,01±1,39 50,15±1,63 

7 46,35±1,27 48,1±1,25 45,58±1,31 49,88±1,57 

8 47,57±1,12 50,76±1,14 48,28±1,15 50,82±1,66 

9 47,06±1,02 44,21±1,01 49,21±1,15 48,41±1,5 

Примітка: * - р < 0,05 (у порівнянні з 1-ю групою). 

 

При II стадії ГХ у 59% хворих 2-ї групи були ознаки помірної СПД, а 

при III стадії - у 57%, що було достовірно вище, ніж відсоток хворих без СПД 

та з різко вираженими ознаками СПД в цій групі хворих (37% і 4% при II 

стадії і 29% і 14% при III стадії, р<0,05). 

У групі порівняння при II стадії 51% хворих були соціально адаптовані, 

незважаючи на наявне захворювання, 45% мали ознаки помірної СПД і у 4 % 

відзначалися виражені ознаки СПД.  

Достовірних відмінностей при порівнянні хворих III стадії ГХ не 

виявлено (у 41% хворих ознаки СПД були відсутні, у 47% виявлена помірна 

СПД і у 12 % виражена СПД). Таким чином, у обстежених хворих у міру 

посилення тяжкості ГХ наростають ознаки СПД важкого ступеня. 

В основній групі ми відмітилі достовірне підвищення значень тесту 

CБOО по 1, 2, 6 шкалам у хворих на подагру в порівнянні з пацієнтами з 

безсимптомною ГУ. У цих хворих провідними були шкали невротичної 

тріади, а при подагрі також і шкала ригідності. 

Результати тестування СБОО в залежності від наявної ГУ чи подагри 

наведені у таблиці 3.10. 

 



91 

 

Таблиця 3.10 - Усереднені показники тесту СБОО у хворих ГХ в 

поєднанні з безсимптомною ГУ і подагрою (M ± m) 

Шкали Хворі ГХ з ГУ 
Хворі ГХ з 

подагрою 
Достовірність 

L 51,58±1,7 48,16±1,18  р<0,05 

F 47,37±1,28 52,62±1,23 р<0,05 

1 52,87±1,23 45,93±0,9 р<0,05 

2 52,95±1,24 58,56±1,37 р<0,05 

3 48,34±1,53 52,84±1,56 р<0,05 

4 50,39±1,3 50,67±1.24 р>0,05 

5 47,24±1,39 44,04±1,31 р>0,05 

6 47,66±1,74 53,1±1,4 р<0,05 

7 48,95±1,5 45,89±l,16 р>0,05 

8 49,5± 1,41 48,67±1,58 р>0,05 

9 45,66±1,39 45,85±1,5 р>0,05 

 

Ми провели кореляційний аналіз, який виявив зворотній кореляційний 

зв'язок 2 (тривоги) і 6 (ригідності) шкал СБОО з показниками ЯЖ у хворих 

обох груп (відповідно -0,42 і -0,48 в основній групі - 0,5 і -0,46 у групі 

порівняння, р<0,05). 

Проводячи інтерпретацію даних психологічного тестування, нами 

визначено, що схильність до тривожного афекту в обох групах достовірно 

корелювала з появою «сенестопатичного модусу відчуттів», тобто з 

виникненням під впливом тривоги і зниженого настрою неприємних 
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соматичних відчуттів (кореляція між 1 і 7 шкалами: г = 0,52 в основній групі і 

г = 0,51 в групі порівняння, р < 0,05). 

Результати кореляції між шкалами СБОО в залежності від наявності ГУ 

чи відсутності порушень пуринового обміну наведені у таблиці 3.11. 

Таблиця 3.11 - Коефіцієнти прямолінійної кореляції між шкалами 

CБOО у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ та без ППО 

Шкали Групи 
Шкали СБOЛ 

2 3 4 6 7 8 9 

1 2-а 0,62 0,75  0,59 0,52 0,68  

 1-а 0,6 0,75 0,31 0,52 0,51 0,62 0,3 

2 2-а  0,6 0,34 0,47 0,67 0,49  

 1-а  0,45  0,51 0,55 0,5 0,4 

3 2-а   0,41 0,44 0,69 0,62 0,35 

 1-а   0,44 0,44 0,51 0,46  

4 2-а     0,48 0,59  

 1-а    0,38 0,54 0,52  

6 2-а     0,41 0,6  

 1-а     0,62 0,62 0,38 

7 2-а      0,65  

 1-а      0,68  

8 2-а        

 1-а       0,4 

Примітка:р < 0,05. 
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Неприємні відчуття нерідко важко піддаються точному опису хворими 

ГХ, про що свідчить кореляційний зв'язок між значеннями на шкалах 1 

(іпохондрії) та 8 (аутизму): відповідно г = 0,68 і г = 0,62, р < 0,05. У хворих 

обох груп виявлений кореляційний зв'язок середньої сили між 1 і 2 (депресії) 

шкалами (відповідно г = 0,62 і r = 0,6, р < 0,05), 1 і 3 (істерії) шкалами (в обох 

випадках р = 0,75, р < 0,05).  

Пацієнтам  обох груп властива ригідна іпохондрія (кореляція між 1 і 6 

шкалами: відповідно г = 0,59 і г = 0,52, р < 0,05), ворожість ( кореляція між 2 

і 7 шкалами : г = 0,67 і г = 0,65, р < 0,05), у тому числі і в найближчому 

оточенні (кореляція між 3 і 6 шкалами: г = 0,44, р < 0,05 в обох групах), але 

реалізація гетероагресивних тенденцій утруднена через ретельний контроль 

своєї поведінки, стриманості емоцій (кореляція між 6 і 7 шкалами: відповідно 

г = 0,41 і г = 0,62, р < 0,05). Крім того, виражена демонстративність, 

орієнтація на зовнішній стимул, прагнення бути в центрі уваги 

перешкоджають безпосередній реалізації описаних вище агресивних 

тенденцій, а вираженість контролю своєї поведінки збільшується в міру 

збільшення соціальної дистанції з людьми, що входять до кола спілкування, і 

властива цим особам конфліктність проявляється, в основному, в 

найближчому оточенні (кореляція між 3 і 4 шкалами: г = 0,41 і г = 0,44, р < 

0,05). Кореляція між 3 і 8 шкалами (відповідно 1-0,62 і г = 0,46, р < 0,05) 

вказує на дисгармонійне поєднання елементів полярних особистісних 

структур - демонстративні тенденції і відчуження.  

Асоціальність у хворих ГХ прикривається громадською необхідністю 

(кореляція між 4 і 7 шкалами: г = 0,48 і 1-0,54, р < 0,05). Схильність до 

точності, пунктуальності, обов'язковості, ретельності поєднувалася з 

демонстративністю, прагненням бути в центрі уваги, поведінкою за типом 

проб і помилок, безцеремонністю і особливостями в соціальних планах 

(кореляція між 3 і 7 шкалами: відповідно г = 0,69 і 1-0,51, р < 0,05). Кореляція 

між 6 і 8 шкалами свідчить про аутизм з наявністю ригідних концепцій у 

хворих ГХ обох груп (г = 0,6 і г = 0,62, р < 0,05). Невдачі в житті 
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розцінюються ними як вороже ставлення оточуючих. У хворих ГХ обох груп 

відзначений кореляційний зв'язок середньої сили між психастенічними (7 

шкала) і аутичними (8 шкала) тенденціями (г = 0,65 і г = 0,68, р < 0,05). 

Поряд із загальними психологічними характеристиками хворих АГ 

обох груп, нами були виявлені деякі відмінності профілю особистості: 

порушення соціальної адаптації (кореляція між 2 і 4 шкалами: г = 0,34, р < 

0,05) у хворих ГХ в поєднанні з ГУ може бути пов'язана не тільки з активною 

поведінкою, скільки з нездатністю правильно оцінити ситуацію (кореляція 

між 4 і 8 шкалами: г = 0,59, р < 0,05) при відсутності кореляції між 4 і 9 

шкалами. Особливостями особистості  була поява кореляції шкал активності 

(9) з шкалами іпохондрії (1), депресії (2), ригідності (6), аутизму (8) і 

соціальної адаптації (4) у хворих ГХ без ППО, а у пацієнтів з ГХ в поєднанні 

з ГУ відмінністю була наявність кореляції між шкалою активності (9) і 

демонстративності (3). Описані поєднання особистісних особливостей у 

хворих ГХ можуть призводити до порушення адаптації в навколишньому 

соціальному середовищі з розвитком невротичних розладів. Отримані дані 

визначають необхідність психологічної корекції для попередження 

депресивних і іпохондричних розладів. Результати тестування пацієнтів за 

Холмсом-Рае у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з порушеннями 

пуринового обміну залежно від стадій останньої приведені у таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 - Усереднені показники тесту за Холмсом-Рае  

у хворих на ГХ в поєднанні ППО 

2 група* 1 група* Контрольна група 

II стадія 

ГХ 

III стадія 

ГХ 

II стадія 

ГХ 

III стадія 

ГХ 

II стадія 

ГХ 

III стадія  

ГХ 

297,69±6,

37 

367,74±5,

46 

289,56±5,

44 

324,43±6,3

3 

267,11± 

4,89 

292,33± 5,14 
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Примітка: * р < 0,05 (у порівнянні з контрольною групою). 

Відмічені достовірне значне збільшення рівня стресу за шкалою 

Холмса-Рае в залежності від стадії артеріальної гіпертензії у всіх групах (у 

контрольній групі 267,11 ± 4,89 при ІІ ст. проти 292,33 ± 5,14 при ІІІ ст., в 1-

ій групі – відповідно 289,56 ± 5,44 проти 324,43 ± 6,33, в 2-ій 297,69 ± 6,37 

проти 367,74 ± 5,46). Спостерігається достовірне підвищення рівня стресу в 

групах з ожирінням в порівнянні з контрольною групою, незалежно від стадії 

ГХ (289,56 ± 5,44 та 324,43 ± 6,33 і 297,69 ± 6,37 та 367,74 ± 5,46 проти  

267,11 ± 4,89 та 292,33± 5,14 в контролі).  У групі хворих з порушенням ППО 

незалежно від стадії ГХ відмічено підвищення рівня стресу в порівнянні з 

хворими без порушень ППО (297,69 ± 6,37 та 367,74 ± 5,46 проти 289,56 ± 

5,44 та 324,43 ± 6,33 і 267,11 ± 4,89 та 292,33 ± 5,14). Проте більш достовірне 

збільшення відмічається при ІІІ стадії АГ.  

Результати розподілу хворих у групах за репрезентативними моделями 

сприйняття наведені у таблиці 3.13. 

Таблица 3.13 - Розподіл хворих у групах за репрезентативними 

моделями сприйняття 

Репрезентативна 

модель 

Контрольна група 

(п = 20) 
1 група (п = 57) 2 група (п = 50) 

Аудіальна 3 (15%) 7 (12,3%) 8 (16%) 

Візуальна 8 (40%) 22 (38,6%) 16 (32%) 

Кінестетична 9 (45%) 28 (49,1%) 26 (52%)  

Виявлено кореляційний зв’язок між тяжкістю стану хворого та 

переважаючою репрезентативною системою. Відзначено зниження кількості 

хворих з візуальною системою від 40% у контрольній групі до 38,6% та 32% 

відповідно у досліджуваних групах. У той же час відмічається зростання 

кількості кінестетиків з 45% у групі контролю до 49,1% у 1 групі та 52% у 

групі 2. В аудільній моделі відзначали зниження кількості таких хворих з 

15% у групі контролю до 12,3% у 1 групі, з максимальною кількістю таких 

хворих у 2-й групі. Результати тестування рівня комплаєнсу залежно від 
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репрезентативної моделі під час першого візиту за шкалою Моріски-Грін 

наведені у таблиці 3.14. 

Таблиця 3.14 - Рівень комплаєнсу залежно від репрезентативної 

моделі під час першого візиту за шкалою Моріски-Грін 

Репрезентативна 

модель 

Контрольна група 

(п = 20) 
1 група (п = 57) 2 група (п = 50) 

Аудіальна 2,3 2,1 2,4 

Візуальна 2,1 2,0 2,1 

Кінестетична 2,7 2,6 2,7  

Відмічено, що рівень комплаєнсу у хворих з переважаючою 

кінестетичною репрезентативною системою вище у всіх досліджуваних 

групах, у той час як найнижчий показник комплаенсу був відмічений серед 

хворих з переважанням візуальної репрезентативної системи та становили 

2,1-2,0-2,1 проти 2,3-2,1-2,4 для аудіальної групи та 2,7-2,6-2,7 для групи 

кінестетиків. 

Резюме. Проведене нами дослідження засвідчило, що у пацієнтів з ГХ, 

асоційованою з нестабільною стенокардієб, ожирінням та порушеннями 

пуринового обміну відзначаються порушення ліпідного обміну (р < 0,05), що 

клінічно проявляється достовірно частішими проявами нападів стенокардії. 

Також відмічено, що показники стану міокарду в умовах коморбідного 

перебігу ГХ характеризуються потовщенням стінки лівого шлуночка та 

міжшлуночкової перетинки з статистично достовірним зменшенням ударного 

об’єму та ФВ  лівого шлучночка. У пацієнтів з супутньою подагрою ці 

показнкии були більше виражені, що не суперечить даним розділу 1.   

 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 3, опубліковані у 

статтях [302, 303] та апробовані на наукових форумах [304]. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО ПРОСПЕКТИВНОГО 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРОТЯГОМ 18 МІСЯЦІВ ЗА ХВОРИМИ НА 

ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ 

ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ: НЕСТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ, 

ПОРУШЕННЯМИ ПУРИНОВОГО ОБМІНУ ТА ОЖИРІННЯМ 

 

4.1 Ехокардіографічні та клініко-лабораторні зміни критеріїв 

коморбідної патології в умовах комплексної терапії 

Через 6 місяців повторний огляд, ЕхоКГ дослідження та тестування 

було проведено 20 хворим з групи контролю, 49 хворим 2-ої групи і 56 

пацієнтам 1-ої групи. У групі контролю не було відмічено летальних 

випадків, у той же час серед хворих 1 та 2 групи летальність склала по 

одному пацієнту у кожній з груп. ІМ було діагностовано у 1 (5%) хворого 

контрольної групи, та 4 хворих з 1 групи (7%) і 4 - другої (8%). ГПМК 

діагностованопо у 1 хворого з групи контролю (5%), 1 хворого 1 групи 

(1,75%) та 3 хворих другої групи (6%). Наявність ускладнень та летальність 

по групах через 6 місяців спостереження наведені у таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 - Ускладнення та летальність по групах через 6 

місяців спостереження 

 ІМ ГПМК Exitus letalis 

Контрольна 

група 
1 (5%) 1 (5%) - 

1 група 4 (7%) 1 (1,75%) 1 

2 група 4 (8%) 3 (6%) 1 

Через 12 місяців повторний огляд, ЕхоКГ дослідження та тестування 

було проведено 20 хворим з групи контролю, 48 хворим 2-ої групи і 55 

пацієнтам 1-ої групи, що знаходились у дослідженні. У хворих групи 

контролю не було відмічено летальних випадків, у той же час серед хворих 1 
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та 2 групи летальність склала по одному пацієнту в кожній групі, що 

складало 3,5% за рік для першої групи та 4% для 2 групи. ГПМК було 

діагностовано у 1 хворого з групи контролю, 2 - з першої групи та у 2- з 

групи 2, що становило 3(5,25%) та 5(10%) за рік. ІМ було діагностовано 1 

(5%) хворому контрольної групи (2 і 10% за рік), 3 хворим з 1 групи (5,25%) і 

3% другої (6%), що за рік спостереження склало 12,25% та 14% відповідно. 

Частота ускладнень та летальність по групах через рік спостереження вказані 

у таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 - Ускладнення та летальність по групах через рік 

спостереження  (та в сумі за рік) 

 ІМ ГПМК Exitus letalis 

Контрольна група 

Контроль через 12 міс 

Разом за рік 

 

1 (5%) 

2 (10%) 

1 (5%) 

2 (10%) 

- (-) 

1 група 

Контроль через 12 міс 

Разом за рік 

 

3 (5,25%) 

7 (12,25%)  

 

2 (3,5%) 

3 (5,25%) 

 

1 (1,75 %) 

2 (3,5 %) 

2 група 

Контроль через 12 міс 

Разом за рік 

3 (6%) 

7 (14%) 

 

2 (4%) 

5 (10%) 

 

1 (2 %) 

2 (4 %) 

 

Через 18 місяців у хворих контрольної групи не було відмічено 

летальних випадків. ГПМК не було відмічено у хворих групи контролю. В 1 

групі ГПМК було зареєстроване у 1 хворого (1,75%) та у 1 з другої групи 

(2%), що складало 3(7%) та 5(12%) за рік відповідно. ІМ було діагностовано 1 

(5%) хворому контрольної групи (за 18 місяців разом – 3(15%) за час 

дослідження), 2 хворим з 1 групи (3,5%) і 2 з другої (4%), що за весь час 

спостереження склало 15,75% та 18% відповідно (табл. 4.3.). 
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Таблиця 4.3 - Ускладнення та летальність по групах через 18 

місяців спостереження 

 ІМ ГПМК Exitus letalis 

Контрольна група 

Контроль через 18 міс 

Разом 

 

1 (5%) 

3 (15%) 

- 

2 (10%) 

- (-) 

1 група 

Контроль через 18 міс 

Разом 

 

2 (3,5%) 

9 (15,75%)  

 

1 (1,75%) 

4 (7%) 

 

- 

2 (3,5 %) 

2 група 

Контроль через 18 міс 

Разом 

2 (4%) 

9 (18%) 

 

1 (2%) 

6 (12%) 

 

- 

2 (4 %) 

 

Протягом 18 місяців спостереження виявлено: у контрольній групі на 

момент виписки відзначалося досягнення цільового рівня АТ (135,3±1,75 / 

83,45±1,21), проте, через 6 місяців рівень АТ підвищився (144,2±1,63 / 

88,58±1,32), через 12 місяців досягнув (145,3±1,68 / 89,62±1,37), а через 18 

місяців спостереження знизився нижче рівня, що був зареєстрований при 

виписці (133,2±1,72 / 82,11±1,18). У 2-й групі, в якій пацієнти приймали 

стандартну антигіпертензивну терапію протягом 18 місяців спостереження 

виявлено: у групі на момент виписки відзначалося зниження САТ в 

середньому на 30,7 мм. рт. ст., а ДАТ на 12,63 мм. рт. ст. (142,6±2,07 / 

92,67±1,99), проте, через 6 місяців рівень АТ також підвищився 

(148,6±2,18/93,33±1,47), через 12 місяців досягнув (149,5±1,13 / 94,67±1,40), а 

через 18 місяців спостереження було відмічено зниження АТ, нижче 

зареєстрованого при виписці (135,0±2,52 / 88,00±2,51). 

У 1-й групі, в якій пацієнти приймали стандартну антигіпертензивну 

терапію протягом 18 місяців спостереження виявлено: на момент виписки 

відзначалося зниження САТ в середньому на 28,16 мм. рт. ст., а ДАТ на 13,23 

мм. рт. ст. (139,24±2,43 / 91,37±1,7), проте, через 6 місяців рівень АТ також 
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підвищився (146,33±2,37 / 89,67±1,55), через 12 місяців досягнув (148,43±2,39 

/ 90,51±1,86), а через 18 місяців спостереження було відмічено зниження АТ, 

нижче зареєстрованого при виписці (133,5±2,85 / 86,00±1,26). У 2-й групі, в 

якій пацієнти приймали лозартан протягом 18 місяців спостереження 

виявлено: на момент виписки відзначалося зниження САТ в середньому на 

26,1 мм. рт. ст., а ДАТ на 12,7 мм. рт. ст. (146,2±1,39 / 92,50±1,53), проте, 

через 6 місяців рівень АТ також підвищився (147,51±2,54 / 93,32±1,45), через 

12 місяців досягнув (146,67±1,08 / 93,36±1,54), а через 18 місяців 

спостереження було відмічено зниження АТ, нижче зареєстрованого при 

виписці (134,33±2,54 / 87,67±1,71). 

Серед хворих 2-ї групи, які приймали лозартан у поєднанні з 

програмою дозованих фізичних навантажень протягом 18 місяців 

спостереження виявлено: на момент виписки відзначалося зниження САТ в 

середньому на 24,7 мм. рт. ст., а ДАТ на 13,9 мм. рт. ст. (146,6±2,17 / 

89,2±1,12), проте, через 6 місяців рівень АТ також підвищився (135,52±1,34 / 

87,32±2,56), через 12 місяців досягнув (131,67±1,89 / 86,12±1,07), а через 18 

місяців спостереження було відмічено зниження АТ, нижче зареєстрованого 

при виписці (125,47±1,70 / 85,65±2,47). У всіх випадках різниця була 

статистично достовірна (р < 0,05). 

Звертає на себе увагу той факт, що протягом 12 місяців в контрольній 

групі, 1-й та 2-й групах, що приймали стандартну антигіпертензивну терапію 

після виписки цифри АТ поступово підвищувалися, у хворих, що 

використовували лозартан залишалися на одному рівні і лише в групі з 

програмою дозованих фізичних навантажень було відмічено істотне 

зниження АТ. Варто відмітити істотне зниження АТ через 18 місяців у 

порівнянні з контролем через 12 місяців по всіх групах, що склало 12,1/7,51 

мм. рт. ст. для групи контролю; 13,5/6,67 мм. рт. ст. для 2-ї групи з 

стандартною антигіпертензивною терапією; 14,93/4,51 мм. рт. ст. для 1-ї 

групи; 13,34/5,69 мм. рт. ст. для 2-ї групи хворих, що використовували 

лозартан та 14,93/4,51 мм. рт. ст. та лише на 6,2/0,47 мм. рт. ст. серед тих, кто 
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використовував ДФН в поєднанні з терапією лозартаном. Але слід відзначити 

суттєву різницю єфектиності терапії через 6 місяців. Так серед хворих 2 

групи на озартані було відмічено незначне підвищення АТ на 1,31/1,15 

мм.рт.ст., у той же час як у хворих з ДФН на цей період відмічено зниження 

на 11,08/0,93 мм.рт.ст. (Табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 - Динаміка середніх значень САТ і ДАТ у хворих обох 

груп на тлі антигіпертензивної терапії за річний період спостереження 

(М ± m) 

АТ 
Первиний 

Огляд 

При 

виписці 

Через 6 

Місяців 

Через 12 

месяців 

Через 18 

месяців 

Контрольна група 

САТ, 

мм. рт. ст. 
160,9±2,32 135,3±1,75 144,2±1,63 145,3±1,68 133,2±1,72 

ДАТ, 

мм. рт. ст. 
98,27±1,42 83,45±1,21 88,58±1,32 89,62±1,37 82,11±1,18 

2 група на стандартній терапії 

САТ, 

мм рт. ст. 
173,3±2,3 142,6±2,07 148,6±2,18 149,5±1,13 135,0±2,52 

ДАТ, 

мм рт. ст. 
105,3±1,97 92,67±1,99 93,33±1,47 94,67±1,40 88,00±2,51 

1 група на стандартній терапії 

САТ, 

мм. рт. ст. 
167,4±2,02 139,24±2,43 146,33±2,37 148,43±2,39 133,5±2,85 

ДАТ, 

мм. рт. ст. 
104,6±0,67 91,37±1,7 89,67±1,55 90,51±1,86 86,00±1,26 

 

 

 



102 

 

Продовження таблиці 4.4 

2 група на лозартані 

САТ, 

мм. рт. ст. 
172,3±2,95 146,2±1,39 147,51±2,54 147,67±1,08 134,33±2,54 

ДАТ, 

мм. рт. ст. 
105,2±1,75 92,50±1,53 93,32±1,45 93,36±1,54 87,67±1,71 

2 група на лозартані з ДФН 

САТ, 

мм. рт. ст. 
171,3±2,18 146,6±2,17 135,52±1,34 131,67±1,89 125,47±1,70 

ДАТ, 

мм. рт. ст. 
103,1±1,52 89,2±1,12 87,32±2,56 86,12±1,07 85,65±2,47 

 Примітка. Достовірність відмінностей: р < 0,05. 

Таблиця 4.5 - Середні показники частоти больових епізодів та 

епізодів вживання нітропрепаратів короткої дії у хвориз з ГХ та ІХС в 

поєднанні з порушеннями метаболічного обміну та в залежності від  

наявної безсимптомної гіперурикемії та подагри через 12 та 18 місяців 

(М ± m) 

Показник 
Контрольна 

група 
1-а група 

2-а група 

З ГУ 
З 

подагрою 

Через 6 місяців 

Частота больових 

епізодів* 
1,43 ± 0,18 3,47 ± 0,32 4,11 ± 0,40 5,29 ± 0,41 

Частота вживання 

нітратів 
0,12 ± 0,06 0,65 ± 0,09 1,11 ± 0,24 1,58 ± 0,26 

Через 12 місяців 

Частота больових 

епізодів 
1,45 ± 0,15 3,52 ± 0,35 4,12± 0,32 4,62 ± 0,38 
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Продовження таблиці 4.5 

Частота вживання 

нітратів 
0,11 ± 0,06 0,74 ± 0,13 0,23± 0,14 0,54± 0,11 

Через 18 місяців 

Частота больових 

епізодів 
1,34 ± 0,16 2,51 ± 0,26 3,04± 0,22 3,41 ± 0,32 

Частота вживання 

нітратів 
0,11 ± 0,05 0,69 ± 0,14 0,21± 0,11 0,47± 0,13 

Примітки: достовірність відмінностей: р < 0,05; * - в середньому за 

добу 

Протягом 6 місяців спостереження відмічено зменшення частоти 

больових епізодів у всіх групах, зі збереженням більшої частоти больових 

епізодів серед хворих з подагрою та ГУ. 

Через 12 місяців спостереження відмічено незначне зростання частоти 

больових епізодів у всіх групах, окрім групи хворих з подагрою, в якій було 

відмічено зниження частоти больових епізодів на 0,67 за добу. 

Через 18 місяців спостереження частота больових епізодів та епізодів 

вживання нітропрепаратів короткої дії зменшилася на 0,11 для групи 

контролю, 1,01 у першій групі, 1,08 у другій групі  серед хворих з 

гіперурикемією та 1,21 для хворих з подагрою. 

Частота вживання нітратів короткої дії істотно не змінювалась у 

порівнянні з 6 та 12 місяцями спостереження у групах контролю та 1-ї при 

істотному зменшенні рівня вживання нітратів для хворих 2-ї групи (з 1,11 до 

0,23 через 12 місяців серед хворих з гіперурикемією до з 1,58 до 0,54 для 

хворих з подагрою). 

При проведенні біохімічних досліджень нами були отримані наступні 

результати: у хворих основної групи достовірних відмінностей за основними 

параметрами не виявлено, однак, через рік рівень СК крові у даних пацієнтів 

мав достовірне зниження (542,44 ± 13,95 мкмоль/л на момент госпіталізації 

проти 485,01 ± 14,23 мкмоль/л черех рік спостереження, р < 0,05) (Табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 - Динаміка середніх значень біохімічних параметрів 

крові у хворих 

Показник 2-a група 1-a група 

CК, мкмоль/л 542,44±13,95* 485,01±14,23** 324,42±6,46* 344,67±8,04** 

3ХС, ммоль/л 6,38±0,14* 6,22±0,18** 5,39±0,08* 5,11±0,09** 

ХЛПВЩ, ммоль/л 1,26±0,05* 1,210,04** 1,22±0,03* 1,20±0,03** 

ХЛПНЩ, ммоль/л 4,01±0,11* 3,80±0,12** 3,24±0,07* 3,35±0,09** 

ТГ, ммоль/л 2,50±0,18* 2,49±0,22** 1,51±0,07* 1,55±0,10** 

ПА, ум.од. 4,70±0,19* 4,25±0,19** 3,75±0,13* 3,33±0,11** 

Примітки: * - на момент госпіталізації; ** - через рік спостереження. 

Також ми не відзначили у пацієнтів групи порівняння будь-яких 

статистично достовірних відмінностей. Звертає на себе увагу той факт , що за 

річний проміжок часу у хворих групи порівняння дещо підвищився рівень 

СК (344,67 ± 8,04 мкмоль/л) порівняно з первинними даними, але це 

підвищення не було статистично значимим (р > 0,05). 

Ми оцінили основні біохімічні показники у хворих обох груп за річний 

період спостереження при різних стадіях ГХ. В основній групі достовірно 

знизилися значення СК крові як при II стадії (486,61 ± 13,28 проти 527,6 ± 

15,5 мкмоль/л, р < 0,05), так і при III стадії ГХ, (482,85 ± 23,77 проти 559,91 ± 

24,44 мкмоль/л, р < 0,05). Також були відзначені достовірні відмінності за 

рівнем ХЛПНЩ в динаміці у хворих III стадії ГХ в основній групі (3,84 ± 

0,17 проти 4,28 ± 0,13 ммоль/л, р < 0,05). За іншими показниками 

відмінностей не виявлено. 

При III стадії ГХ цей показник не змінився (0,08 + 0,03 проти 0,07 ± 

0,02 г / сут., р > 0,05). 

У пацієнтів з ГХ без ППО за річний період спостереження підвищився 

рівень СК при обох стадіях ГХ, але достовірна різниця значень була 

отримана тільки у хворих III стадії ГХ (363,71 + 13,29 проти 323,26 + 11,95 
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мкмоль/л, р<0,05). Достовірних відмінностей по інших біохімічними 

показниками у цих хворих нами не отримано. 

При порівнянні даних параметрів у хворих на ГХ з безсимптомною ГУ 

і подагрою будь-яких відмінностей за річний період спостереження ми не 

відзначили. 

Для хворих з ГХ дуже важливо, який вплив надає препарат та методика 

лікування на біохімічні показники крові. Основні показники досліджуваних 

груп приведені у таблиці 4.7 

Таблиця 4.7 - Основні біохімічні показники крові у хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ і без ППО (М ± m) 

Показник 2 група  

з ГУ 

1 група 

з ГУ 

2 група  

без ППО 

1 група 

без ППО 

CК1, мкмоль/л 505,00±16,99 389,13±17,57 438,20±9,64 364,75±19,84 

CК2, мкмоль/л 434,60±18,16 388,00±22,61 383,25±13,88 360,00±20,19 

ЗХС1, млмоль/л 6,09±0,27 5,83±0,28 6,18±0,17 4,94±0,51 

ЗХС2, млмоль/л 5,79±0,42 5,10±0,32 5,85±0,44 4,92±0,43 

ХСЛЩВЩ, 

млмоль/л 

1,17±0,09 1,12±0,07 0,99±0,12 1,12±0,17 

ХСЛЩВЩ, 

ммоль/л 

1,27±0,07 1,29±0,07 1,32±0,21 1,10±0,02 

ХСЛЩНЩ, 

ммоль/л 

3,04±0,23 4,27±0,30 4,17±0,47 2,86±0,31 

ХСЛЩНЩ, 

ммоль/л 

3,09±0,31 3,98±0,45 4,10±1,17 3,16±0,33 

ТГ, ммоль/л 2,96±0,52 1,53±0,22 2,16±0,85 1,68±0,54 

ТГ2, ммоль/л 2,59±0,73 1,51±0,23 1,86±0,74 1,86±0,59 

Глюкоза,ммоль/л 6,61±0,99 4,87±0,21 5,38±2,88 4,48±0,51 

Глюкоза 2, 

ммоль/л 

6,63±1,27 4,70±0,2б 5,32±0,89 4,82±0,43 
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У більшості хворих на тлі лікування еналапрілом/периндопрілом, 

аторвастатином, клопідогрелем відзначалося зниження рівня СК, ЗХС, ТГ та 

глюкози. У хворих 1 групи без ППО, дещо підвищилися рівні ХЛПНЩ (3,16 

± 0,33 ммоль/л) і ТГ (1,86 ± 0,59 ммоль/л) на 10% у порівнянні з початковими 

показниками, але різниця була статистично незначимою. 

На тлі прийому препаратів можна відзначити відсутність їх 

негативного впливу на основні метаболічні показники. Вони не здійснюють 

достовірного впливу на ліпідний спектр, вуглеводний обмін, а також на 

пуриновий метаболізм, що особливо важливо для категорії хворих ГХ в 

поєднанні з ГУ. 

Таким чином, на тлі терапії були відзначені суттєвий 

антигіпертензивний ефект і позитивна динаміка основних ЕхоКГ показників 

і, що дуже важливо для пацієнтів з ГХ в поєднанні з ГУ, ці препарати 

показали свою метаболічну нейтральність. 

Показники ехокардіографічного обстеження хворих ГХ 

При порівнянні параметрів ЕхоКГ дослідження були отримані деякі 

відмінності за основними показниками. Тенденції, відмічені при первинному 

аналізі, тобто найбільша товщина ЗСЛШ і МШП в діастолу, найменші 

значення КСО, КДО, УО і ФВ, мали місце при порівнянні основних 

параметрів повторного ЕхоКГ дослідження. Значення товщини ЗСЛШ і 

МШП в діастолу були найбільшими у пацієнтів основної групи (відповідно 

1,21 ± 0,02 см і 1,22 ± 0,02 см) в порівнянні з хворими з ГХ без ППО, однак ці 

показники були статистично не значимими  (відповідно 1,17 ± 0,02 см і 1,19 ± 

0,02 см, р > 0,05) (Табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 - Ехокардіографічні показники хворих 

Показники 

EхоКГ 
2-a група 1-a група 

ТЗСЛШд, см 1,15+0,01 1,21+0,02 1,14+0,02 1,16+0,02 

ТМШП, см 1,18+0,02 1,22+0,02 1,17+0,02 1,19+0,01 
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Продовження таблиці 4.8 

КСО, мл 36,50+1,05 37,91+1,79 51,99+1,83 47,67+1,58 

КДО, мл 111,37+2,63 111,77+2,87 133,55+2,96 129,32+2,49 

УО, мл 75,09+2,29 76,06+2,28 83,48+2,20 81,85+1,96 

ФВ, % 61,60+0,57 58,61+0,80 64,60+0,60 66,39+0,63 

Примітка: р < 0,05. 

 

Хворі на ГХ у поєднанні з ГУ характеризувалися достовірно 

найменшими КСО (37,91 +1,79 мл), КДО (111,77 ± 2,87 мл) порівняно з 

пацієнтами без ППО (відповідно 47,67 ± 1,58 мл і 129,32 ± 2,49 мл, р<0,05). У 

2/3 хворих обох груп визначалася дисфункція ЛШ (72,73% і 71,05%).  

Фракція викиду також була меншою у хворих з ГУ (58,61%) в 

порівнянні з пацієнтами з ГХ без ППО (66,39%) але р > 0,05. За річний 

проміжок часу у пацієнтів основної групи достовірно збільшилися товщина 

ЗСЛШ (1,21 ± 0,02 см) і МШП (1,22 ± 0,02 см) в діастолу в порівнянні з 

первинними даними ЕхоКГ дослідження (відповідно 1,15 +0 , 01 см і 1,18 ± 

0,02 см, р < 0,05) (табл. 4.9, 4,10).  

При порівнянні даних первинного та повторного ЕхоКГ дослідження у 

хворих ГХ без ППО також як і у пацієнтів основної групи збільшилась 

товщина ЗСЛШ і МШП в діастолу, але достовірної різниці отримано не було. 

Таким чином, ми відзначили, що у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ за 

однаковий проміжок часу основні морфофункціональні показники ЕхоКГ 

дослідження стали значно гірше в порівнянні з тими ж показниками у 

пацієнтів з ГХ без ППО: достовірно збільшилась товщина ЗСЛШ і МШП в 

діастолу. Середні значення ЕхоКГ-показників у хворих на ГХ в поєднанні з 

ГУ при різних стадіях ГХ за річний період спостереження вказані у таблиці 

4.9. 
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Таблиця 4.9 - Середні значення ЕхоКГ-показників у хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ при різних стадіях ГХ за річний період спостереження 

(М ± ṁ) 

Показник II стадiя ГХ     III стадiя ГХ 

ЗСЛШ, см 1,14+0,01 1,17+0,01 1,16+0,02 1,25±0,03 

МШП, см 1,15±0,02 1,17+0,01 1,21 ±0,03 1,27±0,03 

КСО, мл 36,50±1,43 36,98±1,76 36,50±1,56 38,95±3,29 

КДО, мл 112,89+3,41 112,97±3,64 109,59±4,1 110,42±4,57 

УО, мл 76,84±3,00 76,07±3,24 73,06± 

23,18 

76,05±3,24 

ФВ, % 61,48±4,75 58,80±0,77 60,58±0,95 58,39±1,48 

Примітка: р < 0,05. 

Характеристика змін середніх значень ЕхоКГ-параметрів у хворих на 

ГХ без ППО при різних стадіях ГХ за річний період спостереження (М ± m) 

наведені у таблиці 4.10. 

Таблиця 4.10 - Зміна середніх значень ЕхоКГ-параметрів у хворих 

на ГХ без ППО при різних стадіях ГХ за річний період спостереження (М 

± m) 

Показник II стадiя ГХ III стадiя ГХ 

ЗСЛШ, см 1,13±0,01 1,17±0,02 1,16+0,03 1,21 ±0,03 

МШП, см 1,16±0,02 1,18±0,02 1,19±0,03 1,24±0,02 

КСО, мл 48,96±2,12 45,78±1,85 58,92±3,30 50,47±2,87 

КДО, мл 129,55±3,07 129,76±2,86 142,35±6,58 127,12±4,95 

УО, мл 83,27±2,49 84,35±2,37 83,65±4,50 76,45±3,29 

ФВ, % 65,03±0,74 67,19±5,57 63,00+1,01 64,67±1,04 

Примітка: р < 0,05. 

Характеристика змін середніх значень ЕхоКГ-параметрів у хворих ГХ з 

безсимптомною ГУ і подагрою наведені у таблиці 4.11. 



109 

 

Таблиця 4.11 - Зміна середніх значень ЕхоКГ-параметрів у хворих 

ГХ з безсимптомною ГУ і подагрою 

EхоКГ- 

параметри 

Хворі з безсимптомною ГУ Хворі  з подагрою 

ЗСЛШ, см 1,13+0,02 1,20+0,02 1,16±0,012 1,21+0,01 

МШП, см 1,14±0,02 1,19+0,02 1,20±0,02 1,24±0,02 

КСО, мл 36,15+1,46 36,10+2,01 36,74±1,46 39,32±2,78 

КДО, мл 116,97+3,37 117,19±3,11 107,66+3,71 107,53+4,42 

УО, мл 81,46±2,93 81,00+2,78 70,88±3,18 72,18±3,33 

ФВ, % 62,49* 59,38 60,13 58,00 

 Примітка: р < 0,05. 

При порівнянні показників ЕхоКГ в динаміці у цих груп ми відзначили 

ті ж самі тенденції, що і у контрольній групі: збільшення товщини ЗСЛШ і 

МШП в діастолу, однак, звертає на себе увагу той факт, що ФВ у хворих з 

подагрою була достовірно нижче, ніж при первинному дослідженні (58% у 

порівнянні з 60,13%). 

Провівши кореляційний аналіз, ми відзначили у хворих ГХ в поєднанні 

з ГУ прямий зв'язок між товщиною ЗСЛШ (г = 0,42, р < 0,05), МШП в 

діастолу (г = 0,38, р < 0,05), та ФВ (г = 0,47, р < 0,05). 

Звертають на себе увагу корелятивні зв'язки основних показників 

ЕхоКГ дослідження та рівня СК крові: підвищені показники СК сироватки 

крові мали тісний зв'язок середньої сили з товщиною ЗСЛШ  і МШП в 

діастолу (г = 0, 36, р < 0,05). 

Таким чином, для хворих з ГХ в поєднанні з ГУ характерно більш 

значне наростання товщини МШП і ЗСЛШ в діастолу, що вимагає більш 

інтенсивної антигіпертензивної терапії. 

Аналіз структурних варіантів ГЛШ у хворих ГХ в поєднанні з ГУ і 

без ППО 

Характер структурних змін міокарда при ГЛШ, як і раніше, 

залишається предметом дискусії. В даний час найбільш широко 



110 

 

використовується термін «ремоделювання міокарда» як більш широке 

поняття, ніж власне ГЛШ.  

При аналізі структурних змін міокарда ЛШ у хворих на ГХ в поєднанні 

з ГУ і без ППО ми відзначили велику частоту концентричної ГЛШ у 

порівнянні з іншими видами геометрії серця: серед пацієнтів основної групи 

цей вид ГЛШ зустрічався в 51,65% випадків, а у хворих групи порівняння - в 

55,45%. Даний варіант ремоделювання вважається більш несприятливим 

(табл. 4.12).  

Таблиця 4.12 - Варіанти ГЛШ у хворих ГХ в поєднанні з ГУ і без ППО 

Варіанти ГЛШ 
Група 2 Група 1 

Концентрич. ГЛШ 47 (51,65%) 56 (55,45%) 

Eксцентрич. ГЛШ 29 (31,87%) 17 (16,83%) 

Концентричне 

ремоделювання 
5 (5,49%) 22 (21,78%) 

Асим. ГЛШ 6 (6,59) 2 (1,98) 

ГЛШ відсутня 4 (4,40%) 4 (3,97%) 

Примітка: р <0,05. 

Ексцентрична ГЛШ достовірно частіше виявлялася у хворих ГХ в 

поєднанні з ГУ (31,87%) в порівнянні з пацієнтами, що страждають ГХ без 

ППО (16,83%). Концентричне ремоделировання ЛШ виявилося у 21,78% 

хворих групи порівняння і 5,49% в основній групі, різниця статистично 

достовірна (р<0,05). Асиметрична ГЛШ, ознакою якої вважалося 

співвідношення товщини ЗСЛШ і МШП в діастолу більше 1,3, виявлена у 

6,59% хворих 2 групи і 1,98% пацієнтів групи порівняння. Гіпертрофія ЛШ 

була відсутня у невеликого відсотка хворих кожної групи (4,40% і 3,96% 
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відповідно).  В результаті проведеного дослідження ми розглядаємо отримані 

результати гіпертрофії як окремий випадок ремоделювання структури серця. 

4.2 Показники якості життя у хворих на гіпертонічну хворобу з 

ішемічною хворобою серця, враховуючи порушення пуринового обміну 

через 6, 12 та 18 місяців дослідження 

Нами було проведено повторне дослідження ЯЖ хворих через рік 

динамічного спостереження. Ми відзначили, що показники ЯЖ за річний 

період спостереження у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ (-5,3 ± 0,71 балів) 

достовірно нижче, ніж значення ЯЖ у пацієнтів з ГХ без ППО (-2,34 ± 0,58 

балів, р < 0,05). 

Звертає на себе увагу той факт, що серед хворих на ГХ в поєднанні з 

ГУ показники ЯЖ за річний період стали нижче в порівнянні з первинними (-

4,78 ± 0,56 і -5,3 ± 0,71 балів відповідно) , тоді як у пацієнтів з ГХ без ППО ці 

показники підвищилися (-3,59 ± 0,49 і -2,34 ± 0,58 балів відповідно), але 

різниця в обох випадках не достовірна. 

Зниження ЯЖ більшою мірою у пацієнтів обох груп було обумовлене 

тими ж причинами, що і при первинному анкетуванні: це обмеження 

фізичної активності та проведення дозвілля, однак серед хворих з ГХ в 

поєднанні з ГУ на зниження ЯЖ продовжували впливати обмеження в 

харчуванні (49%), відмова від куріння (34%) і необхідність лікуватися (52%). 

(табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 - Причини зниження якості життя у хворих ГХ в 

поєднанні з ГУ і без ППО через 6 місяців динамічного спостереження 

Причини зниження ЯЖ 2-а група 1-а група Контрольна 

група 

 

ṇ % ṇ  % ṇ  % 

Необхідність лікуватися 33 65 32 56 10 50 

Обмеження фізичної  активності 40 80 42 73 12 60 



112 

 

Продовження таблиці 4.13 

Зміна відносин з близькими 13 26 13 23 4 22 

Обмеження праці 12 24 13 22 4 18 

Зниження доходу 18 36 19 34 6 30 

Зниження в посаді 9 18 8 14 5 12 

Обмеження дозвілля 44 87 44 78 15 75 

Зниження контактів з друзями 14 28 15 26 5 25 

Зниження фізич. активності 10 20 10 18 3 14 

Зниження активності в побуті 20 40 19 34 6 30 

Обмеження в харчуванні 27 53 29 50 7 34 

Відмова від паління 21 41 19 34 5 26 

Зміни в статевому житті 6 11 6 10 2 8 

 

Ми провели аналіз причин, які за річний період спостереження стали 

чинити більший або менший вплив в обох групах хворих. Серед пацієнтів з 

ГХ в поєднанні з ГУ зниження показників ЯЖ стали менше залежати від 

необхідності лікуватися (52% проти 65%), обмеження фізичної активності 

(62% проти 80%), дозвілля (43% проти 87%), однак, зниження фізичної ( 26% 

проти 20%), статевої активності (15% проти 11%), активності в побуті (45% 

проти 40%), зменшення контактів з друзями (35% проти 28%) стали більше 

впливати на зниження показників ЯЖ цих хворих. 

Серед хворих на ГХ без ППО за річний період спостереження всі 

причини, що знижують ЯЖ пацієнтів, мали тенденцію до зменшення свого 

впливу, у зв'язку з чим ЯЖ у цієї категорії хворих у динаміці підвищилася (-

2,34 ± 0,58 балів проти -3,59 ± 0,49 балів, р> 0,05). Зниження ЯЖ не виявлено 

у 49 (59,76%) хворих ГХ без ППО (рис. 23), що достовірно вище в порівнянні 

з пацієнтами з ГХ в поєднанні з ГУ (16 осіб (24,62%), р <0,05). 

До легкого ступеня ЯЖ була знижена у 21,54% (ṇ = 14) хворих 

основної групи і у 8,54% (ṇ = 7) пацієнтів групи порівняння. У 33,85% (ṇ = 

22) хворих ГХ в поєднанні з ГУ і у 20,73% ( ṇ = 17) було виявлено помірне 
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зниження показників ЯЖ. Значне зниження ЯЖ було відзначено у 20% (ṇ = 

13) хворих основної групи і 10,98% (ṇ = 9) пацієнтів групи порівняння. 

Різниця у всіх випадках достовірна (р < 0,05). 

Серед хворих на ГХ в поєднанні з ГУ за річний період спостереження 

відзначено приблизно рівне відсоткове співвідношення ступенів зниження 

ЯЖ хворих. У групі порівняння звертає на себе увагу приріст хворих з 

високим показником ЯЖ, що перевищує 0 балів, за рік спостереження: 59% 

проти 35%, р < 0,05 і зниження відсотка хворих з легким (9 проти 24 %), 

помірним (21% проти 26 %) і значним (11% проти 15%) зниженням 

показників ЯЖ. 

Провівши кореляційний аналіз, ми відзначили у пацієнтів основної 

групи негативний кореляційний зв'язок середньої сили ЯЖ та ризику 

розвитку серцево - судинних катастроф (г = -0,45, р < 0,05). 

Ми оцінили вплив різних антигіпертензивних препаратів на ЯЖ хворих 

обох груп (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 - Причини зниження якості життя у хворих ГХ в 

поєднанні з ГУ і без ППО через 12 місяців динамічного спостереження 

Причини зниження ЯЖ 
2-а група 1-а група 

Контрольна 

група 

ṇ  % ṇ  % ṇ  % 

Необхідність лікуватися 32 64 31 55 10 50 

Обмеження фізичної активності 38 76 41 72 10 50 

Зміна відносин з близькими 13 26 13 23 4 22 

Обмеження праці 10 20 12 21 3 15 

Зниження доходу 16 32 17 29,8 5 20 

Зниження в посаді 8 16  8 14 5 20 

Обмеження дозвілля 40 80 40 70,1 15 75 

Зниження контактів з друзями 12 24 15 26 5 20 

Зниження фізичної активності 10 20  9 15,8 3 14 
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Продовження таблиці 4.14 

Зниження активності в побуті 20 40 18 34 6 30 

Обмеження в харчуванні 20 40 29 50,9 7 34 

Відмова від паління 18 36 18 31,6 5 26 

Зміни в статевому житті 6 12 6 10 2 8 

    Примітка: р < 0,05.  

За річний період спостереження серед пацієнтів з ГХ в поєднанні з ГУ 

зниження показників ЯЖ стали менше залежати від необхідності лікуватися 

(64% проти 65%), обмеження фізичної активності (76% проти 80%), дозвілля 

(80% проти 87%). Серед хворих на ГХ без ППО за річний період 

спостереження всі причини, що знижують ЯЖ пацієнтів, мали тенденцію до 

зменшення свого впливу, у зв'язку з чим ЯЖ у цієї категорії хворих в 

динаміці підвищилося. Серед хворих на ГХ в поєднанні з ГУ за річний період 

спостереження відзначено приблизно рівне процентне співвідношення 

ступенів зниження ЯЖ хворих. У контрольній групі суттєвих змін показників 

ЯЖ не зареєстровано. Провівши кореляційний аналіз, ми відзначили у 

пацієнтів основної групи негативний кореляційний зв'язок середньої сили 

ЯЖ та ризику розвитку серцево - судинних катастроф (г = - 0,45, р < 0,05). 

Ми оцінили вплив різних антигіпертензивних препаратів на ЯЖ хворих обох 

груп. (табл. 4.15). 

 

Табл. 4.15 - Порівняння показників ЯЖ у хворих на ГХ в поєднанні 

з ГУ та без ППО за річний період спостереження в залежності від 

характеру антигіпертензивної терапії (М ± m) 

Препарати 
2-а група 1-а група 

ЯЖ1 ЯЖ2 ЯЖ1 ЯЖ2 

Без лікування -2,64±1,13 -3,06±0,94 -0,67±1,31 -2,00±4,00 

Дiуретики   -1,71±0,99 -1,00±1,05 
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Продовження таблиці 4.15 

В-блокатори -7,00±3,70 -6,00±4,58 -0,86±0,77 0,85±0,89 

Са-блокатори -4,00±4,00 -1,50±1,50   

Iнгiбitори АПФ -4,31±0,69 -4,53±0,91 -4,01±0,57 -2,41±0,57 

Сартани -5,46±1,68 -3,13±1,39 -0,73±1,01 0,60±0,69 

Примітка: р < 0,05.  

Якість життя у хворих ГХ як у поєднанні з ГУ, так і без ППО при 

призначенні різних антигіпертензивних препаратів або не змінювалася, або 

мала тенденцію до підвищення: діуретики, будучи препаратами першої лінії, 

призвели до підвищення ЯЖ у пацієнтів групи порівняння до -1,00 ± 1,05 

балів проти -1,71 ± 0,99 балів. Хворим ГХ у поєднанні з ГУ ці препарати, 

широко використовувані лікарями в практиці, не показані. Прийом β-

блокаторів підвищив ЯЖ у хворих основної групи (-7,00 ± 3,70 балів проти -

6,00 ± 4,58 балів) і групи порівняння (-0,86 ± 0,77 балів проти 0,85 ± 0,89 

балів). Антагоністи кальцію підвищили ЯЖ хворих основної групи до -1,50 ± 

1,50 балів проти -4,00 ± 4,00 балів, але зважаючи на малу кількість пацієнтів, 

що приймали ці препарати, достовірної різниці значень отримано не було. 

Викликає інтерес являє вплив іАПФ на ЯЖ хворих за річний період 

спостереження: серед пацієнтів з ГХ в поєднанні з ГУ ЯЖ на тлі прийому 

цих препаратів не змінилась (-4,31 ± 0,69 балів проти -4,53 ± 0,91 бал), тоді як 

у пацієнтів з ГХ без ППО показники ЯЖ достовірно підвищилися (-4,01 ± 

0,57 балів проти -2,41 ± 0,57 балів). В ході дослідження нами було відмічено, 

що у пацієнтів з гіпертонічною хворобою в умовах коморбідності під 

впливом стандартної терапії відзначається покращення якості життя з 

одночасною зміною структури впливу причин, знижуючих якість життя. 

Виявлено негативний кореляційний зв’язок між якістю життя та розвитком 

серцево-судинних катастроф (r= -0,45, p<0,05). 
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4.3 Психологічні характеристики хворих на гіпертонічну хворобу, 

поєднану з ішемічною хворобою серця, враховуючи порушення 

пуринового обміну в умовах комплексної терапії 

Повторне тестування було проведено через рік хворим 1 і 2 груп. 

Усереднений профіль особистості хворих обох груп в динаміці, 

характеризується достовірним зниженням по 6 (ригідності) і 7 (психастенії) 

шкалах всередині груп. (табл. 4.16).  

Таблиця 4.16 - Усереднені показники тесту CБOЛ у хворих ГХ в 

поєднанні ГУ і без ППО за річний період спостереження (М ± m) 

Шкали 2 групa 1 групa 

L 49,56±0,99 49,72±1,17 48,65±0,8 48,00±0,89 

F 50,47±0,72 49,46±1,2 48,33±0,79 47,37±0,82 

К 48,76±0,71 49,51±0,96 50,72±0,63 50,54±0,79 

1 56,27±1,00 54,78±1,29 54,92±0,8 54,49±0,91 

2 51,00±0,97 49,97±1,62 48,07±0,98 47,07±1,02 

3 50,56±0,93 48,95±1,26 49,65±0,93 49,9±0,96 

4 45,34±1,02ч 44,28±1,11 44,49±0,96 44,12±1,08 

6 51,01±1,12 48,82±1,47 46,6±0,68 44,9±0,64 

 

р<0,05 р<0,05 

7 47,14±0,93 46,72±1,44 46,91±0,78 44,59±0,69 

 

р<0,05 р<0,05 

8 49,01±1,09 48,75±1,41 49,06±0,95 48,65±0,99 

9 45,77±1,05 46,65±1,22 48,96±0,92 48,11±1,13 

Провідними шкалами обох груп були шкали невротичної тріади (1, 2, і 

3). Аналіз індивідуальних профілів СБОО показав, що серед хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ за рік дещо підвищився відсоток соціально адаптованих 

пацієнтів (38,46% проти 33,33%). Практично не змінилися процентні 

співвідношення серед хворих з різко вираженими ознаками СПД (9,23% 

проти 8,06%) і знизився відсоток пацієнтів з помірно вираженими ознаками 

СПД (52,31% проти 58,06%) (рис. 1). 



117 

 

33,33

8,06

58,06

38,46

9,23

52,31

0

10

20

30

40

50

60

1 місяць 12 місяців

Соціальна
адаптованість

Різко виражені
ознаки СПД

Помірно
виражені
ознаки СПД

Рисунок 1 – Аналіз індивідуальних профілів СБОО серед хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ 

У групі хворих з ГХ без ППО ми відзначили достовірні відмінності при 

порівнянні в динаміці соціально адаптованих пацієнтів (61,73% проти 

48,18%, р < 0,05). За рік достовірно знизився відсоток хворих з ознаками 

СПД (38,27% проти 51,81%, р < 0,05), що на нашу думку було обумовлено 

поліпшенням ЯЖ пацієнтів в процес проведення терапії (рис. 2). 

Усереднений профіль особистості хворих ГХ як з ГУ, так і без ППО, 

при різних стадіях ГХ за рік спостереження виявив деякі відмінності 

(табл.4.25): в основній групі відзначається достовірне зменшення показників 

СБОО по 2 (тривоги) і 6 (ригідності) шкалах при II стадії ГХ, при III стадії 

показники за даними шкалами дещо підвищуються, а достовірне підвищення 

ми відзначили по 7 (психастенії) та 9 (активності) шкалах. 
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 Рисунок 2 – Аналіз індивідуальних профілів СБОО серед хворих на ГХ 

без ППО 

При порівнянні усередненого профілю СБОО у хворих ГХ без ППО в 

динаміці достовірні відмінності були отримані тільки по 6 (ригідності) шкалі 

у хворих III стадії ГХ. У пацієнтів групи порівняння показники СБОО за 

основними шкалами як при II, так і при III стадіях в динаміці кілька 

знижуються, але достовірних відмінностей нами не отримано. 

За рік спостереження у хворих основної групи при II стадії ГХ 

достовірно підвищився відсоток соціально адаптованих осіб (51%). 

Усереднений профіль особистості хворих ГХ в поєднанні з 

безсимптомною ГУ і подагрою за рік спостереження достовірних 

відмінностей між групами не виявив.У хворих даних підгруп у динаміці дещо 

підвищились значення за 9 шкалою (активності) і знизилися за 6 шкалою 

(ригідності) (табл. 4.17). 
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Таблиця 4.17 - Усереднені показники тесту CБOО у хворих ГХ в 

поєднанні з безсимптомною ГУ і подагрою за річний період 

спостереження (М ± m) 

Шкали Хворі ГХ з ГУ Хворі ГХ з подагрою 

L 51,58+1,7 51,9+1,87 48,16±1,18 47,97±1,43 

F 47,37+1,28 47,62+1,62 52,62±1,9 50,94±1,7 

К 52,87+1,23 53,34+1,28 45,93±0,9 46,42±1,19 

1 52,95+1,24 52,24+1,48 58,56±1,3 56,83±1,96 

2 48,34+1,53 45,93+1,97 52,84±1,56 53,22±2,34 

3 50,39+1,3 49,00+1,58 50,67±1,3 48,92±1,91 

4 47,24±1,39 45,79+1,19 44,04±1,42 43,06±1,75 

6 47,66+1,74 46,14+2,17 53,33±1,4 50,97±1,95 

7 48,95±1,5 49,24+1,91 45,89±1,16 48,31±2,13 

8 49,5+1,41 48,93+1,94 48,67±1,58 48,61±2,03 

9 45,66+1,39 46,69±1,58 45,85±1,5 48,61±1,81 

 

Серед хворих з безсимптомною ГУ за рік спостереження знизився 

відсоток соціально дезадаптованих осіб (55,17%  проти 63,16%) і 

підвищилася кількість хворих з СПД (44,83%  проти 36,84%). Порівняння 

процентних співвідношень соціально адаптованих і дезадаптованих хворих 

ГХ в поєднанні з подагрою за річний період достовірних відмінностей не 

виявило. 

У результаті проведеного кореляційного аналізу у хворих основної 

групи за річний період спостереження ми відзначили наступні зв'язки: ЯЖ 

при повторному обстеженні пребувала в зворотньому кореляційному зв'язку 

з 6 (ригідності, і--0,43 р < 0,05), з 7 (психастенії, г = - 0,36, р < 0,05) та 8 

(аутизм, г = -0,32, р < 0,05) шкалами, а в групі порівняння з 2 (г = -0,47, р < 

0,05) і 6 (г = -0,36, р < 0,05) шкалами. 

Кореляційний зв’язок між шкалами СБОО вказаний у таблиці 4.18. 
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Таблиця 4.18 - Кореляція між шкалами СБОО хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ і без ППО 

Шкали Групи 
Шкали СБОО 

2 3 4 6 7 8 9 

1 2-а 0,63* 0,81* 0,51* 0,48* 0,58* 0,60*  

 1-а 0,57* 0,76*  0,31* 0,45* 0,51*  

2 2-а  0,60* 0,40* 0,45* 0,76* 0,45*  

 1-а  0,49*  0,32* 0,44* 0,38*  

3 2-а   0,61* 0,48* 0,69* 0,61* 0,39* 

 1-а   0,42* 0,39* 0,64* 0,6*  

4 2-а    0,42* 0,54* 0,66*  

 1-а    0,36* 0,61* 0,55*  

6 2-а     0,46* 0,74* 0,43* 

 1-а     0,68* 0,6*  

7 2-а      0,63*  

 1-а      0,70*  

8 2-а       0,44* 

 1-а       0,41* 

Примітка. * - р < 0,05. 

Кореляційні зв'язки між шкалами тесту СБОО, що характеризують 

особливості особистості з ГХ, за річний період спостереження зазнали 

деяких змін: у хворих основної групи з'явилися нові зв'язки між 1 і 4 

шкалами (г = 0,51, р < 0,05), 4 і 6 шкалами (r = 0,42, р < 0,05), 9 і 6 шкалами (г 

= 0,43, р < 0,05), 9 і 8 шкалами (г = 0,44, р < 0,05), що при первинному 
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обстеженні було притаманне пацієнтам з ГХ без ППО. Таким чином, 

проведений аналіз психологічного профілю хворих ГХ в поєднанні з ГУ і без 

ППО дозволив виявити не тільки особливості особистості даних пацієнтів, 

але і зміни профілю СБОО за річний період спостереження (табл. 4.19). 

Таблиця 4.19 - Усереднені показники тесту за Холмсом-Рае у 

хворих на ГХ в поєднанні ППО за 6, 12 та 18 місячний термін 

спостереження 

№ 
2-а 

група 

1 

група 

Контрольна група 

 

 

II стадія 

ГХ 

III стадія 

ГХ 

II стадія 

ГХ 

III стадія 

ГХ 

II стадія 

ГХ 

III стадія 

ГХ 

6 

міс 

299,64± 

6,15 

371,56± 

5,79 

292,23± 

5,43 

325,41± 

6,12 

271,11± 

5,22 

298,31± 

5,41 

12 

міс 

283,34± 

5,53 

331,51± 

5,31 

293,51± 

5,21 

326,48± 

6,36 

267,77± 

4,86 

288,31± 

5,17 

18 

міс 

275,24± 

5,43 

327,44± 

5,22 

283,47± 

5,11 

318,43± 

6,21 

257,43± 

4,92 

278,47± 

4,98 

 

Через 6 та 12 місяців спостереження було виявлене незначне 

підвищення рівня стресу в першій групі (292,23±5,43 та 293,51±5,21 та 

325,41±6,12 проти 326,48±6,36) із суттєвим зниженням його через 18 місяців 

(283,47±5,11 та 318,43±6,21). У другій групі було відмічено стійке зниження 

рівня стресу протягом усього періоду дослідження (299,64±6,15 та 

371,56±5,79 через 6 місяців; 283,34±5,53 та 331,51±5,31 через 12 місяців і 

275,24±5,43 та 327,44±5,22 через 18 місяців спостереження). В контрольній 

групі було також відмічено зниження показників рівня стресу з 271,11± 5,22 
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та 298,31±5,41 через 6 місяців до 267,77±4,86 та 288,31±5,17 через 12 місяців 

до 257,43±4,92 та 278,47±4,98 через 18 місяців. Слід зауважити, що в групах 

хворих з артеріальною гіпертензією 2 ступеня, через 12 місяців 

спостереження рівень стресу у хворих з другою дослідною групою виявився 

нижче (283,47±5,11 та 318,43±6,21), ніж серед хворих 1-ої групи (293,51± 

5,21 та 326,48± 6,36) з поверненням тенденції через 18 місяців (табл. 4.20). 

Таблиця 4.20 - Рівень комплаєнсу залежно від репрезентативної 

моделі через 6, 12 та 18 місяців за шкалою Моріски-Грін 

Репрезентативна 

модель 

Контрольна група 

(п = 20) 
1 група (п = 57) 2 група (п = 50) 

Через 6 місяців 

Аудіальна 2,1 2,2 2,5 

Візуальна 1,8 2,0 2,1 

Кінестетична 2,4 2,4 2,8  

Через 12 місяців 

Аудіальна 2,2 2,3 2,6 

Візуальна 1,8 2,0 2,1 

Кінестетична 2,5 2,6 2,9 

Через 18 місяців 

Аудіальна 3,2 3,3 3,6 

Візуальна 3,1 3,1 3,5 

Кінестетична 3,6 3,7 3,9 

Через 6 місяців дослідження результати оцінки рівня комплаєнсу 

сутєво не змінилися. Залишався більш високий рівень серед пацієнтів з 

переважанням кінестетичного сприйняття (2,4, 2,4 та 2,8 відповідно у групах 

контролю, першій та групі групах) та більш низький серед візуалів (1,8, 2,0, 

2,1 відповідно у групах контролю, першій та групі групах). 

При повторному проведенні тестування за шкалою Моріски-Грін та 

перед повторним спілкуванням з хворими з урахуванням мовних предикатів 

суттєвих змін рівня комплаєнсу відмічено не було, зберігався більш високий 
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рівень серед кінестетиків, з незначним підвищенням (2,5, 2,6 та 2,9 

відповідно у групах контролю, першій та групі групах проти 2,4, 2,4 та 2,8) та 

незмінний рівень серед хворих з переважаючою візуальною системою (1,8, 

2,0, 2,1 відповідно у групах контролю, першій та групі групах). У той же час, 

було відмічено незначне зростання рівня комплаєнсу серед аудіалів (з 2,1, 2,2 

та 2,5 до 2,2, 2,3 та 2,6 через рік спостереження).  

Через 18 місяців рівень комплаенсу суттєво підвищився по всіх групах 

зі збереженням переваги серед кінестетиків (з 2,5, 2,6 та 2,9 до 3,6, 3,7 та 3,9 

відповідно у групах контролю, першій та другій групах). Підвищення рівня 

комплаєнсу серед візуалів було відмічено з 1,8, 2,0, 2,1 до 3,1, 3,1 та 3,5 у 

групах контролю, першій та другій групах, серед аудіалів з 2,2, 2,3 та 2,6 до 

3,2, 3,3, 3,6. 

Таким чином, проведений аналіз психологічного профілю хворих ГХ в 

поєднанні з ГУ і без ППО, результати тестування рівня комплаєнсу з 

урахуванням переважаючої системи сприйняття та з урахуванням мовних 

предикатів дозволив виявити не тільки необхідність їх визначення для більш 

точного контролю процесу лікування але й ефективність у питання 

підвищення рівня комлаєнсу між лікарем та пацієнтом. 

Результати власних досліджень, викладені в розділі 4, опубліковані в 

статтях [306, 307] та апробовані на наукових форумах [304, 305]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

В Україні, як і в усьому світі, ГХ є одним з найпоширеніших серцево - 

судинних захворювань і частота її в популяції становить 33,6%. У зв'язку з 

наявністю взаємозв'язку між рівнем CК крові та ГХ, а також зростанням 

поширеності ГУ, багатьма авторами ГУ розглядається як незалежний фактор 

ризику розвитку серцево - судинних катастроф [271-277].  

Поряд з цим, ГУ входить до складу «смертельного квартету», а 

складові метаболічного синдрому розглядаються вже не як окремі фактори 

ризику ІХС, а як єдине «генералізоване серцево-судинно-метаболічне 

захворювання» [278-283]. Метаболічний синдром одночасно може 

обумовлювати і підвищення артеріального тиску і збільшення вмісту в крові 

СК, а наслідком пуринового дисметаболізму є ГХ, що свідчить про 

нерозривний зв'язок цих двох компонентів: ГХ та ГУ. 

Мета наших досліджень полягала у виявленні особливостей лікування 

ГХ в умовах коморбідності, визначення психологічного профілю особистості 

у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ залежно від рівня метаболізму і 

переважаючої моделі репрезентативної системи та оцінити ефективність 

призначеної терапії у цієї категорії хворих. Проведене динамічне річне 

спостереження за 127 хворими ГХ, дозволило виявити описані надалі 

особливості. Групи були порівнянні за віком і тривалiстю ГХ. 

Нами відзначено, що у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ дещо частіше 

зустрічаються обтяжена по ГХ спадковість, наявність ІХС, цукрового 

діабету, надлишкова маса тіла, судинні катастрофи в порівнянні з пацієнтами 

з ГХ без ППО, однак, статистично достовірні відмінності в цих групах 

отримані тільки при наявності сечокам'яної хвороби (32,65% проти 17,27%, р 

< 0,05). Це співпадає з даними вітчизняних авторів [284-287]. 

У хворих на ГХ в поєднанні з ГУ достовірно частіше виявлялася III 

стадія ГХ і високий (4 ступеню) ризик серцево–судинних ускладнень, ніж у 
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пацієнтів з ГХ без ППО, що підтверджує твердження ряду авторів про ГУ як 

предиктор розвитку серцево–судинних катастроф [288]. 

Jossa F., зазначив достовірну залежність між ГУ і розвитком ГХ, а 

рівень СК крові був прямо пов'язаний з САТ і ДАТ. [125] Нами виявлені 

достовірно вищі цифри середніх значень САТ і ДАТ у хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ порівняно з пацієнтами без ППО (відповідно 159,69 ± 1,88 

проти 149,40 ± 1,52 мм. рт. ст., р < 0,05 і 98,85 ± 1,18 проти 95,29 ± 1,04 мм. 

рт. ст., р < 0,05).  

У міру збільшення стадії ГХ достовірно підвищуються цифри САТ і 

ДАТ у хворих обох груп, однак, серед пацієнтів, які страждають на ГХ в 

поєднанні з ГУ, середні значення ДАТ при II і III стадіях не мали достовірних 

відмінностей. 

У ході дослідження встановлено, що прогностично несприятливий 

ліпідний профіль у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ зустрічається частіше, ніж 

у пацієнтів без ППО, що узгоджується з даними Дроздова В.М., який 

відзначив, що підвищення рівня CК супроводжується збільшенням ЗХС і 

атерогенних фракцій ліпідного спектру і зниженням ХЛПВЩ. 

Багато авторів відзначають певний внесок ГУ у розвиток цукрового 

діабету [289-292]. Ми також виявили достовірно вищий рівень глюкози крові 

у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ порівняно з пацієнтами без ППО (5,9 ± 0,21 

проти 4,83 ± 0,1 ммоль/л, р < 0,05). 

Достовірно вище виявилися середні значення сечовини і креатиніну 

крові, а також добової протеїнурії у хворих на ГХ в поєднанні з ГУ, що 

дозволяє розглядати ГУ як фактор ризику ураження нирок. 

Ряд авторів розглядають ожиріння, як фактор ризику розвитку ГХ, 

цукрового діабету, дисліпідемії [293-295]. Нами відзначено, що ГУ коррегує з 

середніми значеннями САТ і ДАТ. Однак, Донсков А.С. зазначав, що ІК мав 

кореляцію з рівнем СК меншої сили, ніж індекс відношення об'єму талії до 

об'єму стегон. 
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Проведений нами кореляційний аналіз у хворих ГХ в поєднанні з ГУ 

виявив кореляцію рівня СК з товщиною ЗСЛШ і МШП в діастолу, КСO. Ми 

визначили також наявність кореляційних зв'язків між товщиною МШП в 

діастолу і ІК у хворих ГХ в поєднанні з ГУ. 

При аналізі структурних змін ЛШ ми відзначили велику частоту появи 

концентричної ГЛШ у хворих обох груп (52% і 55% відповідно). Достовірно 

частіше у хворих ГХ в поєднанні з ГУ виявлявся ексцентричний варіант 

ГЛШ (32% проти 17%, р < 0,05) і рідше концентричне ремоделювання (5% 

проти 22%, р < 0,05) порівняно з пацієнтами без ППО. 

Усереднений профіль СБОО дозволив виявити такі психологічні 

особливості хворих ГХ обох груп, як високий рівень невротизації з 

вираженою тривогою, ворожістю, що узгоджується з літературними даними. 

[296-300] Вивчення  психологічних особливостей хворих з ГХ в поєднанні з 

ГУ в доступній літературі ми не зустріли. Нами виявлено, що ця категорія 

хворих відрізняється від пацієнтів з ГХ без ППО достовірним підвищенням 

за шкалами депресії, демонстративності і ригідності, а хворі ГХ без ППО 

мали вірогідно більш високі значення за шкалою активності. Достовірно 

вищі показники профілю визначалися у хворих III стадії ГХ як у поєднанні з 

ГУ, так і без ППО, в порівнянні з пацієнтами II стадії ГХ, що збігається з 

даними CoelhoR. etal., який встановив достовірно більшу вираженість проявів 

тривоги і депресії у пацієнтів, що мають ураження органів - мішеней, і 

Тополянскої В.Д. 

Аналіз психологічного статусу хворих ГХ виявив, що більш, ніж у 

половини хворих обох груп відзначаються ознаки СПД (64% і 52% 

відповідно). Також нами відзначено, що при посиленні тяжкості АГ наростає 

частота значно виражених ознак СПД у хворих ГХ як у поєднанні з ГУ, так і 

без ППО. 

Для кожного хворого важливі не тільки показники фізичного стану, але 

важливе значення мають відчуття їх життєвого благополуччя як у фізичному, 

так у психічному та соціальному аспектах. У хворих ГХ в поєднанні з ГУ 
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показники ЯЖ були достовірно нижче в порівнянні з пацієнтами з ГХ без 

ППО (-4,78 ± 0,36 проти -3,59 ± 0,39 балів, р < 0,05). Наші дані збігаються з 

даними Задионченко B.C. і співавт., які відзначили достовірно більш низькі 

показники ЯЖ у хворих з метаболічними факторами ризику в порівнянні з 

хворими з ізольованою ГХ. 

Зниження ЯЖ більшою мірою у наших пацієнтів було обумовлено 

необхідністю лікуватися, обмежувати свою фізичну і трудову діяльність, 

дозвілля, харчування і відмовою від паління. Зниження ЯЖ не виявлено 

тільки у 22% хворих ГХ в поєднанні з ГУ, що достовірно менше порівняно з 

пацієнтами, що страждають ГХ без ППО (35%, р < 0,05). Помірне і значне 

зниження ЯЖ частіше визначалося у хворих основної групи, але різниця 

недостовірна. 

Ми відзначили, що пацієнти III стадії ГХ обох груп відрізнялися від 

хворих II стадії ГХ достовірно нижчими показниками ЯЖ, тобто велика 

ступінь ГХ значніше впливає на зниження ЯЖ, ніж наявність або відсутність 

супутньої патології. 

Проведений кореляційний аналіз у хворих обох груп дозволив виявити 

наявність зворотного зв'язку між показниками ЯЖ і ступенем ризику ГХ (г = 

-0,32 і г = -0,34, р < 0,001), а у хворих ГХ в поєднанні з ГУ, показники ЯЖ 

мали також негативний зв'язок високої сили з цим показником (г = -0,75, р < 

0,001). Нами відзначено, що рівень ЯЖ хворих ГХ обох груп мав негативний 

кореляційний зв'язок середньої сили з шкалами тривоги і ригідності (2 і 6). 

Через рік динамічного спостереження ми відзначили достовірне 

зниження АТ і відсутність достовірних відмінностей між біохімічними 

показниками в динаміці у хворих обох груп. Однак, рівень CК у хворих ГХ 

без ППО за рік мав достовірний приріст при III стадії і незначний при II 

стадії ГХ. Імовірно, це пов'язано з широким використанням діуретиків як 

препаратів першої лінії для лікування ГХ. 

Проведений аналіз терапії, одержуваної хворими ГХ протягом 6 та 12 

місяців виявив незадовільну прихильність до лікування у хворих усіх 3 груп. 
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Так серед хворих контрольної групи через 6 місяців рівень комплаєнсу 

складав 2,1 для хворих з переважаючою аудіальною системою сприйняття, 

1,8 серед візуалів, та 2,4 серед кінестетиків. У першій групі рівень 

комплаєнсу становив відповідно 2,2, 2,0 та 2,4, а у 2 групі - 2,5 для аудіалів, 

2,1 для візуалів та 2,8 для кінестетиків. Через 12 місяців спостереження нами 

було виявлено незначне підвищення рівня комплаєнсу у всіх групах, без 

суттєвих змін. В контрольній групі 2,2, 1,8, 2,5, 1 групі 2,3, 2,0, 2,6, 2 групі 

2,6, 2,1, 2,9. Дане зростання, на нашу думку, корелює з підвищенням АТ у 

хворих на той же період спостереження. Через 18 місяців на фоні 

використання методики предикатів мови та без суттєвої зміни 

антигіпертензивної терапії було виявлено суттєве підвищення рівня 

комплаенсу до 3,2, 3,1 і 3,6 у групі контролю, 3,3, 3,1 і 3,7 в 1 групі та до 3,6, 

3,5 та 3,9 у групі №2. Одночасно з тим, було виявлене і значне зниження 

рівня АТ з досягненням цільових значень: 133,2±1,72/82,11±1,18 у 

контрольній групі проти 145,3±1,68 / 89,62±1,37 через 12 місяців; 135,0±2,52 / 

88,00±2,51 у 2 групі на стандартній терапії проти 149,5±1,13 / 94,67±1,40; 

133,5±2,85 / 86,00±1,26 проти  148,43±2,39 / 90,51±1,86 у 1 групі; 134,33±2,54 

/ 87,67±1,71 проти 147,67±1,08 / 93,36±1,54 у другій групі хворих, що 

приймали лозартан; 125,47±1,70 / 85,65±2,47 проти 131,67±1,89 / 86,12±1,07 у 

2 групі хворих, що приймали лозартан у поєднанні з програмою дозованих 

фізичних навантажень. 

Наші дослідження відмітили стійку закономірність рівня комплаєнсу 

хворих з їх основною репрезентативною системою. Так, найнижчий рівень 

комплаєнсу було зареєстровано серед пацієнтів візуального сприйняття (2,1, 

2,0, 2,1). У той же час у хворих з переважаючою кінестетичною системою 

рівень комплаєнсу був найвищим (2,7, 2,6, 2,7), що підтверджує думку 

озвучену Д. Гріндером та Р. Бендлером про більш стійкий взаємозв’язок між 

кінестетичним пацієнтом та лікарем [301]. 

Як показали наші дослідження, за річний період спостереження 

відбулася деяка трансформація в провідних шкалах тесту СБОО: достовірно 
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знизилися значення за шкалами ригідності і психастенії у хворих обох груп. 

При різних стадіях ГХ показники СБОО в динаміці не мали достовірних 

відмінностей у всіх хворих. 

У результаті проведеного кореляційного аналізу був підтверджений 

зворотній зв'язок показника ЯЖ з шкалами тесту CБOО у хворих ГХ, тільки 

тепер у хворих ГХ в поєднанні з ГУ показник ЯЖ залежав, крім шкали 

тривоги (2), ще й від значень шкал психастенії і аутизму (7 і 8). Тому для 

хворих ГХ необхідна психологічна корекція для попередження невротичних 

розладів, що призводять до порушення соціальної адаптації. 

За річний період спостереження ЯЖ у хворих АГ в поєднанні з ГУ 

знизилася, а у пацієнтів з ГХ без ППО - підвищилася, але відмінності не 

достовірні. Підвищення ЯЖ у хворих ГХ без ППО було обумовлено 

зменшенням впливу всіх причин, що призводять до зниження ЯЖ, тоді як у 

пацієнтів з ГХ в поєднанні з ГУ, поряд з причинами, виявленими при 

первинному тестуванні, на зниження ЯЖ стали впливати зниження фізичної , 

статевої активності, зменшення контактів з друзями. Серед хворих основної 

групи в динаміці відзначено приблизно рівне процентне співвідношення 

ступенів зниження ЯЖ, а в групі порівняння в динаміці відзначений 

достовірний приріст хворих з високим показником ЯЖ. Повторний 

кореляційний аналіз підтвердив наявність зворотного зв'язку ЯЖ і ступеня 

ризику розвитку серцево - судинних катастроф. 

У літературі немає однозначної думки про вплив діуретиків на ЯЖ 

хворих ГХ. У нашому дослідженні прийом цих препаратів (гіпотіазид, 

індапамід) викликав підвищення ЯЖ, але у хворих ГХ в поєднанні з ГУ ця 

група препаратів не застосовувалася. β-блокатори і антагоністи кальцію 

також підвищували ЯЖ, але достовірних відмінностей не отримано. 

За річний період, як і очікувалося, відбулося зниження ЯЖ у пацієнтів, 

які відмовилися від лікування, причому таких хворих було в 4 рази більше в 

основній групі порівняно з пацієнтами з ГХ без ППО. Ці хворі 

демонстрували вкрай низький рівень прихильності до систематичного 
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лікування. Це ще раз підтверджує думку, що категорія хворих ГХ у 

поєднанні з ГУ вимагає більш ретельного контролю та спостереження, а 

також адекватної корекції антигіпертензивної терапії з оцінкою впливу 

препаратів на ЯЖ хворих. 

За 18-ти місячний період відмічено збільшення рівня стресу у хворих 

на ГХ з ІХС в поєднанні з ожирінням, що враховуючи інші показники та 

низький рівень прихильності до систематичного лікування свідчить про 

погіршення стану хворих на відміну від хворих без ожиріння, в групі яких 

відзначено незначне зменшення рівня стресу та групи хворих з наявними 

порушеннями пуринового обміну, що обумовлено більш високим рівнем 

прихильності до призначень лікаря та покращенням показників метаболізму.  

За 12-ти місячний період відмічено більш високу частоту появи 

больових епізодів (стенокардії) у хворих на ГХ з ІХС в поєднанні з 

ожирінням, при незмінних показниках частоти в контрольній групі та 

достовірним зниженням частоти больових епізодів та прийому нітратів в 

групі хворих з ППО. У той же час було відмічено значне зниження частоти 

появи больових епізодів та частоти вживання нітратів короткої дії через 18 

місяців, що також корелює з підвищенням рівня комплаєнсу серед усіх груп 

хворих. 

Таким чином, проведене дослідження у групі хворих ГХ в поєднанні з 

ГУ і без ППО дозволило виявити деякі особливості клінічного перебігу 

захворювання, психологічного профілю, а при динамічному спостереженні 

було визначено більш шидке погіршення ехокардіографічних показників 

черцево-судинної системи у пацієнтів на ГХ в поєднанні з ГУ, що 

підтверджує наявність серцево-метаболічного контінууму і вимагає більш 

жорсткого контролю рівня АТ. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове практичне 

вирішення актуального наукового завдання внутрішньої медицини – 

оптимізації лікування та профілактики гіпертонічної хвороби, поєднаної з 

ішемічною хворобою серця, порушеннями пуринового обміну та ожирінням 

на підставі визначення ролі психосоматичних змін та оцінки ефективності 

дозованих фізичних навантажень в підвищенні якості життя. 

1. Для пацієнтів з ГХ у поєднанні з гіперурикемією порівняно з пацієнтами 

без порушень пуринового обміну властиві достовірно вищі цифри 

середніх значень САТ і ДАТ (відповідно 159,69 ± 1,88 проти 149,40 ± 1,52 

мм рт. ст., р < 0,05 і 98,85 ± 1,18 проти 95,29 ± 1,04 мм рт. ст., р < 0,05). 

Визначено достовірне збільшення частоти больових епізодів в середньому 

за добу серед пацієнтів з ППО в порівнянні з групою без ППО (6,19 ± 0,41 

і 7,23 ± 0,44 проти 3,23 ± 0,24 відповідно, р < 0,05) та достовірне 

збільшення частоти вживання нітратів короткої дії (1,53 ± 0,21 та 1,88 ± 

0,24 проти 0,27 ± 0,11, р < 0,05). У хворих з ГХ та ППО виявлено 

наявність кореляційних зв'язків між товщиною МШП в діастолу та ІК. У 

хворих з подагрою товщина МШП в діастолу достовірно більша, ніж у 

хворих з ГУ (відповідно 1,20 ± 0,02 проти 1,14 ± 0,02 см, р < 0,05). При 

порівнянні гемодинамічних показників достовірно менший УО визначався 

у пацієнтів з подагрою (70,88 ± 3,18 мл), ніж у хворих з ГУ (81,46 ± 2,93 

мл, р < 0,05). Аналогічні дані були отримані при порівнянні значень 

фракції викиду у тих же груп хворих (47,13 % і 50,19 %, р < 0,05). 

2. Доведено, що зниження ЯЖ більшою мірою було обумовлено розумінням 

необхідності лікування, обмеженнями фізичної і трудової діяльності, 

дозвілля, харчування і відмовою від паління. Зниження ЯЖ не виявлено 

тільки у 22% хворих ГХ в поєднанні з ГУ, що достовірно менше порівняно 

з пацієнтами, що страждають ГХ без ППО (35%, р < 0,05).  

3. У пацієнтів з гіпертонічною хворобою в умовах коморбідності під 

впливом стандартної терапії визначається покращення якості життя в 
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цілому з одночасною зміною структури причин, що знижували якість 

життя на початку дослідження. Виявлено негативний кореляційний 

зв’язок між якістю життя та розвитком серцево-судинних катастроф (r= -

0,45, p < 0,05). Через рік від початку проведення терапії відзначається 

зміна усередненого профілю особистості та зміна якості життя, що 

перебувала у зворотному кореляційному зв’язку за шкалами ригідності (r= 

-0,45, p < 0,05), психастенії (r= -0,36, p < 0,05) та аутизму (r= -0,32, p < 

0,05). 

4. Доведено залежність рівня стресу від стадії ГХ (у контрольній групі 

267,11 ± 4,89 при ІІ ст. проти 292,33 ± 5,14 при ІІІ ст., в 1-ій групі – 

відповідно 289,56 ± 5,44 проти 324,43 ± 6,33, в 2-ій 297,69 ± 6,37 проти 

367,74 ± 5,46, р < 0,05) та наявності ППО (297,69 ± 6,37 та 367,74 ± 5,46 

проти 289,56 ± 5,44 та 324,43 ± 6,33 і 267,11 ± 4,89 та 292,33 ± 5,14, р < 

0,05). 

5. Найвищий рівень комплаєнсу виявлений у пацієнтів з переважаючою 

кінестетичною репрезентативною системою (2,7-2,6-2,7), тоді як 

найнижчий показник (2,1-2,0-2,1) визначено при переважанні візуальної 

репрезентативної системи. Проведений кореляційний аналіз у хворих обох 

груп дозволив виявити наявність зворотного зв'язку між показниками ЯЖ 

і ступенем ризику ГХ (г = -0,32 і г = -0,34, р < 0,001), а у хворих на ГХ в 

поєднанні з ГУ показники ЯЖ мали також негативний зв'язок високої 

сили з цим показником (г = -0,75, р < 0,001). 

6. Використання методики предикатів у лікувальному процесі дозволяє 

суттєво підвищити рівень комплаєнсу до 3,2, 3,1 і 3,6 у групі контролю, 

3,3, 3,1 і 3,7 в 1 групі та до 3,6, 3,5 та 3,9 серед пацієнтів з ППО. 

Одночасно відзначалось значне зниження рівня АТ з досягненням 

цільових значень: 133,2±1,72/82,11±1,18 у контрольній групі проти 

145,3±1,68 / 89,62±1,37 через 12 місяців; 135,0±2,52 / 88,00±2,51 у 2 групі 

на стандартній терапії проти 149,5±1,13 / 94,67±1,40; 133,5±2,85 / 

86,00±1,26 проти  148,43±2,39 / 90,51±1,86 у 1 групі; 134,33±2,54 / 
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87,67±1,71 проти 147,67±1,08 / 93,36±1,54 у другій групі хворих, що 

приймали лозартан; 125,47±1,70 / 85,65±2,47 проти 131,67±1,89 / 

86,12±1,07 (р < 0,05) у 2 групі хворих, що приймали лозартан у поєднанні 

з програмою дозованих фізичних навантажень. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для прогностичної оцінки ефективності антигіпертензивної терапії 

гіпертонічної хвороби в поєднанні з ішемічною хворобою серця, 

порушеннями пуринового обміну та ожирінням рекомендовано одночасно 

з контролем артеріального тиску, біохімічних та ехокардіографічних 

показників проводити оцінку якості життя за Гладковим А.Г., визначення 

рівня соціальної адаптації та комплаєнсу за Моріскі-Грін для уточнення 

необхідності контролю лікування.  

2. За тривалого перебігу ГХ в поєднанні з коморбідною патологію та при 

наявності ІІІ стадії рекомендовано використання багатофакторного 

опитувальника для дослідження особистості за Зайцевим В.П. на основі 

методики Mini-Mult з метою уточнення необхідності психокорекції. 

3. При наявності коморбідної патології рекомендовано проведення 

тестування та впровадження методики мовних предикатів з 

використанням переважаючої репрезентативної моделі. 

4. Для підвищення ефективності антигіпертензивної терапії в умовах 

коморбідного перебігу гіпертонічної хвороби (поєднаної з ішемічною 

хворобою серця, ожирінням та порушеннями пуринового обміну) 

доцільно в терапію включати комплекс дозованих фізичних навантажень. 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Li L, Yang C, Zhao Y, et al. Is hyperuricemia an independent risk factor for 

new-onset chronic kidney disease? A systematic review and meta-analysis based 

on observational cohort studies. BMC Nephrol. 2014 Jul 27;15:122. doi: 

10.1186/1471-2369-15-122.  

2. Mancia G, Grassi G, Borghi C. Hyperuricemia, urate deposition and the 

association with hypertension. Curr Med Res Opin. 2015; 31 Suppl 2: 15-9. doi: 

10.1185/03007995.2015.1087981. 

3. Volterrani M, Lellamo F, Sposato B, et al. Uric acid lowering therapy in 

cardiovascular diseases. Int J Cardiol. 2016; 213: 20-2.  

4. Wang J, Qin T, Chen J, et al. Hyperuricemia and risk of incident hypertension: a 

systematic review and meta-analysis of observational studies. PLoS One. 2014; 9 

(12): e114259. 

5. Ходжакулиев БГ и др. Клиническое значение гиперурикемии и обмена 

мочевой кислоты в патологии сердечно-сосудистой системы. Молодой 

ученый. 2014. № 18. 178-84. 

6. Молодан ДВ. Особенности перекисного окисления липидов при 

гипертонической болезни с ожирением и гиперурикемией. Ж. клін. та 

експерим. мед. досліджень. 2013. Т.1. № 3. 341-6. 

7. Зыков МВ. Особенности течения и стратификации риска осложнений 

острого коронарного синдрома в сочетании с почечной дисфункцией и 

различной стратегией лечения (обзор литературы). Комплексные Проблемы 

Сердечно-Сосудистых Заболеваний. 2015;3:68-78. doi: 10.17802/2306-1278-

2015-3-68-78.  

8. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon 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 and of the European Society of Cardiology. European Heart Journal. 

2013;34(28):2159–2219. doi: 10.1093/eurheartj/eht151. 



136 

 

9. Астапенко МГ. Современные аспекты патогенеза гиперурикемии и 

подагры. Терапевт. архив. 1979. №12. 106-12. 

10. Балкаров ИМ. Острый подагрический артрит. Врач. 1999. №5. 32-4. 

11. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, Ezekowitz 

MD et al. Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke or 

Transient Ischemic Attack. A Guideline for Healthcare Professionals From the 

American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 

2014;45(7):2160- 2236. doi: 10.1161/STR.0000000000000024 26. Liu S, Li C, Li 

T, Xiong J, Zhao X. Effects of Early Hypertension Control after Ischaemic Stroke 

on the Outcome: A Meta-Analysis. Cerebrovasc Dis. 2015;40(5-6):270-8. doi: 

10.1159/000441097. 

12. Яковлева ЛН. Комбинированная антигипертензивная терапия: фокус на 

фиксированную комбинацию эналаприла и нитрендипина. Український 

кардіологічний журнал. 2014. № 1. 67-74.  

13. Карпов ЮА, Старостин ИВ. Новости кардиологии. По материалам 

конгресса Европейского общества кардиологов (ESC), Париж, 27-31 августа 

2011 г. 1562-6 

14. Кобалава ЖД и др. Перспективы блокады ренин-ангиотензин-

альдестероновой системы и модуляции системы натрийуретических 

пептидов в лечении артериальной гипертонии и сердечной недостаточности. 

Кардиология. 2015. Т. 55. № 6. 72-81.  

15. Кобалава ЖД. Сартаны, ингибиторы АПФ и клинические эффекты 

блокады РААС: больше вопросов, чем ответов? Здоров’я України. 2008. 

11(1): 17-8. 

16. Яресько МВ, Зайченко ОЄ,  Панченко ГЮ. Варіабельність артериального 

тиску у хворих на гіпертоничну хворобу в поєднанні з гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою. Загальнотерапевтична практика: нові технології та 

міждисциплінарні питання: матеріали Науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, Харків, 7 листопада 2013 р. / Національний Інститут 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614660
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614660


137 

 

терапії імені Л. Т. Малої НАМН України, Харківський національний 

медичний університет [та ін.]. Харків. 2013. 340. 

17. Небиеридзе ДВ. Клиническое значение дисфункции эндотелия при 

артериальной гипертонии. Системные гипертензии. Приложение к Consilium 

Medicum.  2005.  Т. 07, № 1.  

18. Марков ХМ. Молекулярные механизмы дисфункции сосудистого 

эндотелия. Кардиология.  2005. 12. 62-72. 

19. Yanagisawa M., Kurihara H., Kimura S., Tomobe Y., Kobayashi M., Mitsui Y. 

et al. A novel potent vasoconstrictor peptide produced by vascular endothelial 

cells. Nature. 1988. 332. 411-5. 

20.   Thomas GN, Chook P, Qiao M et al. Deleterious impact of «high normal» 

glucose levels and other metabolic syndrome components on arterial endothelial 

function and intima-media thickness in apparently healthy Chinese subjects: the 

CATHAY study. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.  2004.  Vol. 24 (4). 739-743. 

21. Noordzij M, Uiterwaal CS, Arends LR et al. Blood pressure response to 

chronic intake of coffee and caffeine: a meta-analysis of randomized controlled 

trials. J. Hypertens. 2005. 23. 921. 

22. Garcia-Donaire JA et al. A review of renal, cardiovascular and mortality 

endpoints in antihypertensive trials in diabetic patients. Blood Pressure. 2011.  20.  

322-34. 

23. Горбась ІМ. Епідеміологія основних факторів ризику серцево-судинних 

захворювань. Артериальная гипертензия. 2008. 2 (2). 13-8. 

 24. Bangalore S. et al. Blood Pressure Targets in Subjects With Type 2 Diabetes 

Mellitus/Impaired Fasting Glucose. Circulation. 2011. 123. 2799-2810. 

25. Sowerby Centre for Health Informatics at Newcastle. Hypertension in people 

who do not have diabetes mellitus, 2010. 

26. Рябыкина ГВ. Бифункциональное мониторирование ЭКГ и АД в 

дифференциальной диагностике артериальной гипертонии и ишемической 

болезни сердца. Холтеровское и бифункциональное мониторирование. Новые 



138 

 

возможности: Материалы симпозиума, Москва, 26–28 апреля 2011 г.– М., 

2011. 80–104.  

27. Blood pressure lowering treatment trialist’ collaboration effects of different 

blood pressure lowering regimes on major cardiovascular events: results of 

prospectively-designed overviews of randomised trial. Lancet. 2003. Vol. 362. P. 

11527-15353. 

28. Beilin LJ. Hypertension research in the 21th century: where is a gold? J. 

Hypertension. 2004. Vol. 22. 2243-51. 

29. The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative 

Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomised to 

angiotensin-converting enzyme inhibitors or calcium channel blockers vs diuretics: 

The Antihypertensive and Lipid Lowering to treatment prevent Heart Attack Trial 

(ALLHAT). J. Amer. Med. Ass. 2002. Vol. 288. 2981-97. 

30. Zanchetti A., Hansson L., Clement D. et al. Benefits and risk of more intensive 

blood pressure lowering in hypertensive patients of the HOT study with different 

risk profiles: does a J-shaped curve exist in smokers? J. Hypertensoin. 2003.Vol. 

21. 797-804. 

31. Staessen JA, Gasowsky J, Wang JG et al. Risks of untreated and treated 

isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of out-come trials. 

Lancet. 2000. Vol. 355. 865-72. 

32. Hillege HL, Janssen WM, Bak AA. et al. Microalbuminuria is common, also in 

a non-diabetic, non-hypertensive population, and an independent indicator of a 

cardiovascular risk factors and cardiovascular morbidity. J. Intern. Med. 2001. Vol. 

249. 519-26.  

33. Lai SW, Tan CK, Nаg КС. Epidemiology of hyperuricemia in the elderly. J. 

Biol. Med. 2007. 74. 151-7. 

34. Johnson RJ, Rideont BA. Uric acid and diet – insights into the epidemic of 

cardiovascular disease. N. Engl. J. Med. 2004. 350. 1071-3. 

35. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K. et al. ESH/ESC Guidelines for the 

management of arterial hypertension: the Task Force for the management of 



139 

 

arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the 

European Society of Cardiology. J. of Hyp. 2013. 31. 7.1281-357. 

36. Нетяженко ВЗ, Матюха ЛФ, Нагорна ОО. та ін. Про підходи до лікування 

артеріальної гіпертензії та здійснення нагляду за безпекою та ефективністю 

антигіпертензивних лікарських засобів: (за результатами селекторної наради 

МОЗ України, що відбулася 14.02.2014 р.). Новости медицины и фармации. 

2014. №6(495). 3–4. 

37. Настанова та клінічний протокол надання медичної допомоги 

«Артеріальна гіпертензія». Київ. 2012. 106. 

38. Yamanaka H. Gout and hyperuricemia in young people. Curr. Opin. 

Rheumatol. 2011. 23(2). 156- 160. 

39. Шуба НМ. Гіперурикемія — мультиморбідна патологія в ревматології. 

Укр. ревматол. журн. 2013. 2(52). 14–22. 

40. Doehner W, Rauchhaus M, Florea VG et al. Uric acid in cachectic and non-

cachectic CHF patients—relation to leg vascular resistance. Am. Heart J. 2001. 

141.792–9. 

41. Sivera F, Andres M, Carmona L et al. Multinational evidence-based 

recommendations for the diagnosis and management of gout: integrating 

systematic literature review and expert opinion of a broad panel of rheumatologists 

in the 3e initiative. Ann. Rheum. Dis. 2014. 73(2). 328–35. 

42. Yelken B, Caliskan Y, Gorgulu N. et al. Reduction of uric acid levels with 

allopurinol treatment improves endothelial function in patients with chronic kidney 

disease. Clin. Nephrol. 2012. 77. 275–82. 

43. Джанашия ПX, Диденко ВА. Является ли гиперурикемия компонентом 

метаболического синдрома. Рос. кардиол. журн. 2001. №1 (27). 29-34. 

44. Khanna D, Khanna PP, FitzGerald JD et al. American College of 

Rheumatology Guidelines for Management of Gout. Arthritis Care Res.2012. 

64(10).1447–61. 

45. Насонова ВА, Барскова ВГ. Лекции для практикующих врачей. Рос. нац. 

конгресс «Человек и лекарство». Москва.2004. 



140 

 

46. Шуба НМ, Воронова ТД. Подагра — мультиморбидная патология. Укр. 

ревматол. журн. 2015.59(1).72–83. 

47. Gosling AL, Matisoo-Smith E, Merriman TR. Hyperuricaemia in the Pacific: 

why the elevated serum urate levels. Rheumatol Int. 2014;34(6):743–757. 

48. Moy E, Mau MK, Raetzman S, et al. Ethnic differences in potentially 

preventable hospitalizations among Asian Americans, Native Hawaiians, and other 

Pacific Islanders: implications for reducing health care disparities. Ethnicity & 

disease. 2016;23(1):6–11. 

49. Zhu Y, Pandya BJ, Choi HK. Prevalence of gout and hyperuricemia in the US 

general population. Arthritis Rheum.2011.63.3136–41. 

50. Sivera F, Andres M, Carmona L. et al. Multinational evidence-based 

recommendations for the diagnosis and management of gout: integrating 

systematic literature review and expert opinion of a broad panel of rheumatologists 

in the 3e initiative. Ann. Rheum. Dis. 2014.73(2).328–35. 

51. Дроздов ВН. Обмен мочевой кислоты у больных гипертонической 

болезнью с метаболическим синдромом: Автореф. дис. канд. мед. Наук. 

Москва. 1999. 27с. 

52. Ермоленко ВМ, Балкаров ИМ, Рождественская ТМ. Случай вторичной 

подагры, связанной с длительным приемом диуретиков. Клин. мед. 1985.№2. 

128-9. 

53. Krishnan E, Pandya BJ, Lingala B. et al.  Hyperuricaemia and untreated gout 

arepoor prognostic markers among those with a recent acute myocardial infarction. 

Arthritis Res. Ther. 2012.14.10. 

54. Kuo CF, See LC, Yu KH. et al. Significance of serum uric acid levels on the 

risk of all-cause and cardiovascular mortality. Rheumatology 

(Oxford).2013.52:127–34. 

55. Richette P, Doherty M, Pascual E. et al. 2016 updated EULAR evidence-based 

recommendations for the management of gout. Ann. Rheum. Dis. 2016.0.1–14 

(doi:10.1136/annrheumdis-2016-209707). 



141 

 

56. Зайцев АИ. Распространенность гиперурикемии и анализ ее связи с 

основными компонентами метаболического синдрома и перекисным 

окислением липидов у жителей Чувашии: Автореф. дис. канд. мед. наук. 

Чебоксары. 1999.23с. 

57. Qiu L, Cheng Xq, Wu J et al. Prevalence of hyperuricemia and its related risk 

factors in healthy adults from Northern and Northeastern Chinese provinces. BMC 

Public Health. 2013.13.664, DOI: 10.1186/1471245813664; indexed in Pubmed: 

23866159. 

58. Reaven, GM. Banting lecture 1998. Role of insulin resistance in human 

disease. Diabetes. 1988.37.1595-1607. 

59. Зборовский АБ. Стажаров МЮ, Мартемьянов ВФ. Ферменты пуринового 

метаболизма в диагностике и дифференциальной диагностике остеоартроза и 

подагрического артрита. Терапевт.архив. 2000.4.21-4. 

60. Ильинский БВ, Клюева СК.  Генетические факторы атеросклероза и 

ишемической болезни сердца. Ташкент. 1978. 239с. 

61. Чазова ИЕ, Мычка ВБ. Метаболический синдром. Кардиоваскулярная 

терапия и профилактика. 2003.3.32-8. 

62. Grundy SM. Obesity, Metabolic Syndrome and Cardiovascular Disease. J Clin 

Endocrinol Metab 2004;89:2595-600. 

63. Кинев КГ. Подагра: Пер. с болг. Москва.1980. 124с. 

64. Беспалова ИД, Калюжин ВВ, Медянцев ЮА. Бессимптомная 

гиперурикемия как компонент метаболического синдрома. Бюл. сибирской 

медицины. 2012. 3. 14-8.  

65. Денисов ИС, Елисеев МС, Барскова ВГ. Исходы подагры. Обзор 

литературы. Ч. II. Коморбидные заболевания, риск развития сердечно-

сосудистых катастроф и смерти при подагре. Проблемы практ. ревматол. 

2013.6(51).703-10. 

66. Недогода СВ, Саласюк АС, Барыкина ИН и др. Возможности коррекции 

гиперурикемии при метаболическом синдроме. Мед. совет. 2014. 2.18-24.  



142 

 

67. Польская ИИ, Марусенко ИМ. Изучение взаимосвязи подагры и 

метаболического синдрома. Современная ревматол. 2011.2.20-6. 

68. Кобалава ЖД, Котовская ЮВ, Толкачева ВВ, Караулова ЮЛ. Мочевая 

кислота – маркер и/или новый фактор риска сердечно-сосудистых 

осложнений? Клин, фармакол. и терапия.2002.11(3).32-9. 

69. Baldwin W, McRae S, Marek G. et al. Hyperuricemia as a Mediator of the 

Proinflammatory Endocrine Imbalance in the Adipose Tissue in a Murine Model of 

the Metabolic Syndrome. DIABETES.2011.Vol. 60.1258-69.  

70. Billiet L, Doaty S, Katz JD, Velasquez MT. Review of Hyperuricemia as New 

Marker for Metabolic Syndrome. ISRN Rheumatol.2014.1-7. 

71. Soltani Z, Rasheed K, Kapusta DR, Reisin E. Potential Role of Uric Acid in 

Metabolic Syndrome, Hypertension, Kidney Injury, and Cardiovascular Diseases: 

Is It Time for Reappraisal? Curr. Hypertens. Rep.2013.15. 175-81. 

72. Gaffo AL, Lawrence EN, Saag KG. Gout. Hyperuricemia and cardiovascular 

disease: how strong is the evidence for a causal link? Arthritis Res. Therapy.2009; 

11 (Issue 4).240–9. 

73. Діагностика та лікування метаболічного синдрому, цукрового діабету, 

предіабету та серцево-судинних захворювань. Методичні рекомендації 

робочої групи з проблем метаболічного синдрому, цукрового діабету, 

предіабету та серцево-судинних захворювань Української асоціації 

кардіологів і Української асоціації ендокринологів. Київ.2009.1-40. 

74. Shlyakhto EV, Konrady АО. Epidemiology of metabolic syndrome in different 

regions. Impact of used definitions and prognostic value. Arterial’naya 

Gipertenziya. 2007;13(2):95-112. (in Russian) 

75. Кahn R, Buse J, Ferranini E, Stern M. The metabolic syndrome: time for a 

critical appraisal. Joint statement from the American Diabetes Association and the 

European Association for the Study of Diabetes. Diabetologia. 2005 

Sep;48(9):1684-99. doi: 10.1007/s00125-005-1876-2. 



143 

 

76. Voloshyn OI, Dogolich OI. Age-old features of clinic and motion of gout on 

background of metabolic syndrome. Mezhdunarodnyi Endokrinologicheskii 

Zhurnal. 2013;6(54):156-159. (in Ukrainian). 

77. Мохначёв АВ. Подагра, гиперурикемия и артериальная гипертензия. 

Современный взгляд на особенности лечения. Журнал «Актуальні проблеми 

сучасної медицини» 2012.11.4.128–31. 

78. Zhuo O, Yang W, Chen J, Wang Y. Metabolic syndrome meets osteoarthritis. 

Nat Rev Rheumatol. 2012 Dec;8(12):729-37. doi: 10.1038/nrrheum.2012.135.  

79. Крякунов КН. Диагностика и лечение подагры. СПб. Врач. 

ведомости.1993. 2.21-8. 

80. Magliano M. Obesity and Arthritis. Menopause Int. 2008 Dec;14(4):149-54. 

doi: 10.1258/mi.2008.008018. 

81. Лебедева МВ. Ранняя диагностика уратного поражения почек: Автореф. 

дис. канд. мед. наук. Москва. 1998. 23с. 

82. Katz JD, Agrawal S, Velasques M. Getting to the heard of matter: osteoarthritis 

takes its place as part of the metabolic syndrome. Curr Opin Rheumatol. 2010 

Sep;22(5):512-9. doi: 10.1097/BOR.0b013e32833bfb4b.  

83. Yuzvenko TYu. Relation between Hormonal Disorders and Components of 

Metabolic Syndrome in Patients with Primary Hypothyroidism. Mezhdunarodnyi 

Endokrinologicheskii Zhurnal. 2016;6(78):66-70. (in Ukrainian). 

84. Pankiv VI, Gavryljuk VM, Neporadna LD, et al. Intercommunication between 

structural-functional violations of thyroid gland and components of metabolic 

syndrome. Mezhdunarodnyi Endokrinologicheskii Zhurnal. 2011;6(38):39-43. (in 

Ukrainian). 

85. Abramova NO, Pashkovska NV. Peculiarities of Indices of Thyroid 

Homeostasis in Patients with Metabolic Syndrome Depending on Body Mass 

Index. Mezhdunarodnyi Endokrinologicheskii Zhurnal. 2015;8(72):27-30. (in 

Russian).  

86. Логинова ТК, Пиляев ВГ. Алкоголь и подагра. Ревматол. 1987.3.53-6. 



144 

 

87. Логинова ТК, Поскребышева А, Хоменко В. Порочный круг - 

гиперурикемия, подагра и сердечнососудистые заболевания. Врач.2004.4.10-

1. 

88. Разина АО, Ачкасов ЕЕ, Руненко СД. Ожирение: современный взгляд на 

проблему. Ожирение и метаболизм.2016.1.13.3-8. 

89. Brian E. Sansbury, Bradford G. Hill. Regulation of obesity and insulin 

resistance by nitric oxide. Free Radical Biology and Medicine. 2014. Volume 73. 

383-99. 

90. Christian K. Roberts, Andrea L. Hevener, R. James Barnard.  Metabolic 

Syndrome and Insulin Resistance: Underlying Causes and Modification by 

Exercise Training. Compr. Physiol. 2013. 3(1). 1–58. 

91. William T. Cefalu, George A. Bray, Philip D. Home, W. Timothy Garvey. 

Advances in the Science, Treatment, and Prevention of the Disease of Obesity: 

Reflections From a Diabetes Care Editors Expert Forum. Diabetes Care.2015 Aug. 

.38 (8). 1567–82. 

92. Калашникова МФ. Метаболический синдром: современный взгляд на 

концепцию, методы профилактики и лечения. Эффективная фармакотерапия. 

Эндокринология. 2013. 6. 52-63. 

93. Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым 

заболеваниям. EASD/ESC. Российский кардиологический журнал. 2014. 

3(107) 

94. Cherenko S, Tovkay O, Shchekaturova L, Tretiak O. Subclinical Cushing’s 

syndrome and its importance for endocrinology and adrenal surgery. Clinical 

endocrinology and endocrine surgery. 2014;2(47):25-31. (in Ukrainian). 

95. Зайцев АИ. Распространенность гиперурикемии и анализ ее связи с 

основными компонентами метаболического синдрома и перекисным 

окислением липидов у жителей Чувашии: Автореф. дис. канд. мед. наук. 

Чебоксары.1999. 23с. 



145 

 

96. Yuzvenko TYu. Relation between Hormonal Disorders and Components of 

Metabolic Syndrome in Patients with Primary Hypothyroidism. Mezhdunarodnyi 

Endokrinologicheskii Zhurnal. 2016;6(78):66-70. (in Ukrainian). 

97. Дедов ИИ, Шестакова МВ. Сахарный диабет. Руководство для врачей. 

Москва. 2003. 151–175, 282–292. 

98. Howard BV. Pathogenesis of diabetic dyslipidaemia. Diabetes Rev 1995; 3: 

423–432 .  

99. Sacks FM, Pfeffer MA, Moye LA et al. for the Cholesterol and Recurrent 

Events Trial Investigators. The effect of pravastatin on coronary events after 

myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. N Engl J Med 

1996.335.1001–9.  

100. Висковатых МА. Динамика содержания мочевой кислоты в сыворотке 

крови у лиц с артериальной гипертензией на фоне дисплазии соединительной 

ткани: Автореф. дис. канд. мед. наук. Новосибирск. 1997. 21с. 

101. United Kingdom Prospective Diabetes Study Group: Tight blood pressure 

control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 

diabetes: UKPDS 38. BMJ 317:703–713, 1998. 

102. Братусь ВВ, Талаева ТВ, Шумаков ВА. Ожирение, 

инсулинорезестентность, метаболический синдром: фундаментальные и 

клиничные аспекты. Четверта хвиля. Київ. 2009. 413с. 

103. Kekäläinen P., Sarlund H., Laakso M. (2000) Long-term association of 

cardiovascular risk factors with impaired insulin secretion and insulin resistance. 

Metabolism, 49(10): 1247–1254. 

104. Nagahama K, Inoue T, Kohagura K, Ishihara A, Kinjo K, Ohya Y. 

Hyperuricemia predicts future metabolic syndrome: a 4-year follow-up study of a 

large screened cohort in Okinawa, Japan. Hypertens Res. 2013;37(3):232–238. 

105. Дроздов ВН. Обмен мочевой кислоты у больных гипертонической 

болезнью с метаболическим синдромом: Автореф. дис. канд. мед. наук.  

Москва.1999.27с. 



146 

 

106. Донсков АС, Балкаров ИМ, Голубь ГВ и др. Клиническое значение 

индекса массы тела и индекса талия/бедро у пациентов с артериальной 

гипертонией: связь с уровнем мочевой кислоты в крови. Клин. мед. 2002.1. 

31-4. 

107. Krishnan E, Pandya BJ, Chung L, Hariri A, Dabbous O. Hyperuricemia in 

young adults and risk of insulin resistance, prediabetes, and diabetes: a 15-year 

follow-up study. Am J Epidemiol. 2012;176(2):108–116. 

108. Wu AH, Gladden JD, Ahmed M, Ahmed A, Filippatos G. Relation of serum 

uric acid to cardiovascular disease. Int J Cardiol. 2016 Jun 15; 213:4-7. 

109. Maroszyńska-Dmoch EM, Wożakowska-Kapłon B. Clinical and angiographic 

characteristics of coronary artery disease in young adults: a single centre study. 

Maroszyńska-Dmoch EM, Wożakowska-Kapłon B Kardiol Pol. 2016; 74(4):314-

21. 

110. Bhardwaj R, Kandoria A, Sharma R. Myocardial infarction in young adults-

risk factors and pattern of coronary artery involvement. Niger Med J. 

2014;55(1):44. 

111. Braga F, Pasqualetti S, Ferraro S, et al. Hyperuricemia as risk factor for 

coronary heart disease incidence and mortality in the general population: a 

systematic review and meta-analysis. Clin Chem Lab Med. 2016;54(1):7–15. 

112. Culleton BF, Larson MG, Kannel WB, Levy D. Serum uric acid and risk for 

cardiovascular disease and death: the Framingham Heart Study. Annals of internal 

medicine. 1999;131(1):7–13. 

113. Simpson RJ Jr, Cascio WE, Schreiner PJ, Crow RS, Rautaharju PM, Heiss G. 

Prevalence of premature ventricular contractions in a population of African 

American and white men and women: the Atherosclerosis Risk in Communities 

(ARIC) study. Am. Heart J. 2002.143.535-40. 

114. Sarah D. de Ferranti, Angie Mae Rodday, Michael M. Mendelson, John B. 

Wong, Laurel K. Leslie, and R. Christopher Sheldrick: Prevalence of Familial 

Hypercholesterolemia in the 1999 to 2012 United States National Health and 

Nutrition Examination Surveys (NHANES).Circulation. 2016;133:1067–1072. 

https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circulationaha.115.018791
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circulationaha.115.018791
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circulationaha.115.018791
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circulationaha.115.018791
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circulationaha.115.018791
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circulationaha.115.018791
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circulationaha.115.018791
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018791
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018791
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018791


147 

 

115. Afshin A, Micha R, Khatibzadeh S. & Mozaffarian D.  Consumption of nuts 

and legumes and risk of incident ischemic heart disease, stroke, and diabetes: a 

systematic review and meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2014. 100. 278–88.  

116. Wheeler JG, Juzwishin KD, Eiriksdottir G, Gudnason V. & Danesh J. Serum 

uric acid and coronary heart disease in 9,458 incident cases and 155,084 controls: 

prospective study and meta-analysis. PLoS Med. 2, e76 (2005). 

117. Liese AD et al. Association of serum uric acid with all-cause and 

cardiovascular disease mortality and incident myocardial infarction in the 

MONICA Augsburg cohort. World Health Organization Monitoring Trends and 

Determinants in Cardiovascular Diseases. Epidemiology. 10, 391–397 (1999).  

118. Savarese G et al. Changes in serum uric acid levels and cardiovascular events: 

a meta-analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 23, 707–714 (2013). 

119. Kim S. Y. et al. Hyperuricemia and coronary heart disease: a systematic 

review and meta-analysis. Arthritis Care Res (Hoboken). 62.170–180 (2010).  

120. Константинов ВВ, Деев АД, Капустина АВ и др. Распространенность 

избыточной массы тела и ее связь со смертностью от сердечно-сосудистых и 

других хронических неинфекционных заболеваний среди мужского 

населения в городах разных регионов. 2002.10.45-9. 

121. Kim Y, Shin S, Kim K, Choi S, Lee K. Effect of urate-lowering therapy on 

renal disease progression in hyperuricemic patients with chronic kidney disease. J 

Rheumatol. 2015 Nov;42(11):2143–8. doi: 10.3899/jrheum.150067. 

122. Qin T, Zhou X, Wang J, et al. Hyperuricemia and the prognosis of 

hypertensive patients: A systemic review and meta-analysis. J Clin 

Hypertens. 2016 Dec;18(12):1–11. doi: 10.1111/jch.12855. 

123. Шоничев ДГ. Формирование артериальной гипертонии у молодых лиц с 

гиперурикозурией и гиперурикемией: Автореф. дис. канд. мед- М., 2000. - 

25с. 

124. Насонова ВА, Барскова ВГ. Лекции для практикующих врачей, Москва, 

2004. Рос. нац. конгресс «Человек и лекарство». 



148 

 

125. Jossa F, Farinaro E, Panico S et al. Serum uric acid and hypertension: the 

Olivetti heart study. J. Hum. Hypertens. 1994.8.9.677-81. 

126. Бугаева НВ, Балкаров ИМ. Артериальная гипертония и нарушения 

пуринового обмена. Терапевт, архив. 1996. 1. 36-9. 

127. Langford HG, Blaufox D, Borhani NO et al. Is thiazide-produced uric acid 

elevation harmful? Analysis of data from the hypertension detection and follow-up 

program. Arch. Intern. Med. 1987. 147.645-9. 

128. Ровда ЮИ, Казакова ЛМ, Плаксина ЕА. Параметры мочекислого 

метаболизма у здоровых детей и больных артериальной гипертензией. 

Педиатрия. 1990. 8. 74-8. 

129. Turak O, Ozcan F, Tok D, Işleyen A, Sökmen E, Taşoğlu I, Aydoğdu S, Sen 

N, McFann K, Johnson RJ, Kanbay M. Serum uric acid, inflammation, and 

nondipping circadian pattern in essential hypertension. J Clin Hypertens 

(Greenwich) 2013; 15:7–13. 

130. Cuspidi C FR Bombelli M, Sala C, Tadic M, Grassi G, Mancia G. Uric acid 

and new onset left ventricular hypertrophy: findings from the Pamela study. Am J 

Hypertens 2016. 

131. Verdecchia P, Schillaci G, Borgioni C, Ciucci A, Gattobigio R, Zampi I, 

Reboldi G, Porcellati C. Prognostic significance of serial changes in left ventricular 

mass in essential hypertension. Circulation 1998; 97:48–54. 

132. Levy D, Garrison RJ, Savage DD, Kannel WB, Castelli WP. Prognostic 

implications of echocardiographically determined left ventricular mass in the 

Framingham Heart Study. N Engl J Med 1990; 322:1561–1566. 

133. Задионченко ВС, Хруленко СБ. Особенности течения артериальной 

гипертонии у больных с метаболическими нарушениями. Рос. кардиол. журн. 

2001. 27. 8-12. 

134. Дедова ВО, Боев СС, Доценко НЯ, Шехунова ИА. Новые представления 

о месте факторов риска в патогенезе артериальной гипертензии. АГ. 2015. 

№1 (39).  



149 

 

135. Оганов РГ, Масленникова ГЯ. Смертность от сердечно-сосудистых и 

других хронических неинфекционных заболеваний среди трудоспособного 

населения России. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2002. №3. 4-

8. 

136. Гарганеева НП, Тетенев ФФ, Семке ВЯ, Леонов ВП. Артериальная 

гипертония как психосоматическая проблема. Клин. мед. 2004.1.25-41. 

137. Cuffee Y, Ogedegbe C, Williams NJ, Ogedegbe G, Schoenthaler A. 

Psychosocial Risk Factors for Hypertension: An Update of the Literature. Curr 

Hypertens Rep. 2014;16(10):483. doi:10.1007/s11906-014-0483-3. 

138.  Дмитриева ТБ. Состояние здоровья населения Российской федерации и 

задачи органов и учреждений здравоохранения. Журн. микробиол., 

эпидемиол. и иммунол. 1997. 6. 3-6. 

139. Lazarus RS, DeLongis A, Folkman S et al. Stress and adaptational outcomes. 

The problem of confounded measures. Am. Psychol.1985.40.7.770-85. 

140. Davies SJ, Ghahramani P, Jackson P. R. et al. Association of panic disorder 

and panic attacks with hypertension. Am. J. Med.1999. 107 310-6. 

141. Coelho R, Hughes AM, Fonseca AF. Essential hypertension: the relationship 

of psychological factors to the severity of hypertension. J. Psychosom. Res. 1989. 

33. 2. 187-96. 

142. Blumenthal JA, Madden DJ, Pierce TW et al. Hypertension affects 

neurobehavioral functioning. Psychosom. Med. 1993. 55.44-50. 

143. Aaron K Ho, Thorpe CT, Pandhi N, Palta M, Smith MA, Johnson HM. 

Association of anxiety and depression with hypertension control: a US 

multidisciplinary group practice observational study. J Hypertens. 2015 

Nov;33(11):2215-22. doi: 10.1097/HJH.0000000000000693. 

144. Davies SJ, Ghahramani P, Jackson PR et al. Panic disorder, anxiety and 

depression in resistant hypertension - a case-control study. J. Hypertens.1997. 15. 

10.1077-82. 

145. Jula A. Salminen JK, Saarijarvi S. Alexithymia: a facet of essential 

hypertension. Hypertension. 1999. 33. 1057-61. 



150 

 

146. Markovitz JH, Matthews KA, Wing RR et al. Psychological, biological and 

health behavior predictors of blood pressure changes in middle-aged women. J. 

Hypertens.1991.9.5. 399-406. 

147. Paterniti S, Alperovitch A, Ducimetiere P et al. Anxiety but not depression is 

associated with elevated blood pressure in a community group of French elderly.  

Psychosom. Med.1999. 61. 77-83. 

148. Mann SJ, James GD. Defensiveness and essential hypertension. J. Psychosom 

Res. 1998.45.2.139-148. 

149. Clerson P. Elkohen M, Mounier-Vehier C et al. Stress, blood pressure 

reactivity and arterial hypertension: not an unambiguous relation. Arch. Mai. 

Coeur. Vaiss.1994.87.8. 1097-1101. 

150. Alexander F. The psychosomatic approach in medical therapy. Acta 

Psychother. Psychosom. Orthopadogog. Int.1954. 2, 3-4.284-300. 

151. Тополянский ВД, Струковская МВ. Психосоматические расстройства. 

Москва. 1986. 383с. 

152. Terracciano A, Stephan Y, Luchetti M, Albanese E, Sutin AR. Personality 

traits and risk of cognitive impairment and dementia. Journal of Psychiatric 

Research. 89: 22-27. PMID 28153642 DOI: 10.1016/j.jpsychires.2017.01.011 

153. Менделевич ВД. Клиническая и медицинская психология. Практическое 

руководство. Москва. «МЕДпресс-информ». 2002. 592с.  
154. Александровский ЮА. Психические расстройства в общемедицинской 

практике и их лечение. Москва. ГОЭТАР-МЕД. 2004. 240с. 

155. Ровда ЮИ. Факторы риска и их значимость в развитии артериальной 

гипертензии у детей: Автореф. дис. канд. мед. наук. Кемерово. 1995.41с. 

156. Задионченко ВС, Хруленко Б, Петухов ОИ. Психологические 

особенности и качество жизни больных артериальной гипертонией с 

метаболическими факторами рискаС. Кардиология. 2002. 8. 15-9. 

157. Шевченко ЮС, Великанова ЛП. Многоуровневая терапия психогенных 

психосоматических расстройств. Интеграция и эволюция в психотерапии. 



151 

 

Достижения, актуальные проблемы и перспективы: сб. мат. юбил. конф. – 

Санкт-Петербург. 2015. 88-90. 

158. Тоиров ЭС, Хайдарова ГX, Камалов НМ и др. Пограничные нервно-

психические расстройства у больных с хроническими заболеваниями 

суставов. Клин. мед. 2002. 8. 33-36. 

160. Ahmadpanah M, Paghale SJ, Bakhtyari A, Kaikhavani S, Aghaei E, 

Nazaribadie M, Holsboer-Trachsler E, Brand S. Effects of psychotherapy in 

combination with pharmacotherapy, when compared to pharmacotherapy only on 

blood pressure, depression, and anxiety in female patients with hypertension. J 

Health Psychol. 2016 Jul;21(7):1216-27. doi: 10.1177/1359105314550350.  

161. Jacob RG, Kraemer HC, Agras WS.Relaxation therapy in the treatment of 

hypertension. A review. Arch Gen Psychiatry. 1977 Dec;34(12):1417-27. 

162. Bradt J, Dileo C, Potvin N. Music for stress and anxiety reduction in coronary 

heart disease patients. Cochrane Database Syst. Rev. Dec 28 2013;12: CD006577.  

163. Abubakar S, Muhammad LU, Ahmed A, Idris F. Knowledge, attitude, and 

adherence to nonpharmacological therapy among patients with hypertension and 

diabetes attending the hypertension and diabetes clinics at Tertiary Hospitals in 

Kano, Nigeria. Sahel Med J 2017;20:102-8  

164. Ивашкина МГ. Опыт психокоррекционного и психореабилитационного 

сопровождения личности в условиях онкологического заболевания. Лечебное 

дело. 2010. №3.  

165. Smolensky MH, Hermida RC, Ayala DE, Portaluppi F (2015) Bedtime 

hypertension chronotherapy: concepts and patient outcomes. Curr Pharm Des 

21(6):773–790 

166. Хадзегова АБ. Качество жизни больных, перенесших инфаркт миокарда, 

в процессе реабилитации: Дис. канд. мед. наук. Москва, 1995. 168с. 

167. Serinel Y, Yee BJ, Grunstein RR, et al. (Dec 14, 2016) Chronotherapy for 

hypertension in obstructive sleep apnoea (CHOSA): a randomised, double-blind, 

placebo-controlled crossover trial. Thorax, pii: thoraxjnl-2016-209504 



152 

 

168. Чазов ЕИ. Эмоциональные стрессы и сердечно-сосудистые заболевания. 

Вестн. АМН.СССР. 1975. 8. 3-8. 

169. Bentley Mbekwa Akoko, Peter Nde Fon, Roland Cheofor Ngu, Kathleen 

Blackett Ngu Knowledge of Hypertension and Compliance with Therapy Among 

Hypertensive Patients in the Bamenda Health District of Cameroon: A Cross-

sectional Study Cardiol Ther. 2017 Jun; 6(1): 53–67. Published online 2016 Dec 

29. doi: 10.1007/s40119-016-0079-x 

170. Шаклеин ВМ Предикаты устного и письменного текстов как 

инструменты аргументации в аспекте НЛП. Вестник РУДН. Серия: Русский и 

иностранные языки и методика их преподавания. 2013. 1.  

171. Алдер Г. Современные психотехнологии НЛП. Москва. ГРУММ+. 2011. 

172. Айвазян ТА, Зайцев ВП. Качество жизни больных гипертонической 

болезнью. Кардиология. 1999. 9. 43-6. 

173. Мартынов АИ, Остроумова ОД, Мамаев ВИ, Нестерова МВ. Качество 

жизни больных с эссенциальной артериальной гипертензией. Междунар. мед. 

журн. 1999. 2. 11-5. 

174. Зайцев ВП, Айвазян ТА, Акчурин РС и др. Факторы, влияющие на 

качество жизни после операции аортокоронарного шунтирования. 

Психические расстройства и сердечнососудистая патология. Москва. Либрис, 

1994.159-63. 

175. Аронов ДМ, Зайцев ВП. Методика оценки качества жизни больных 

сердечнососудистыми заболеваниями. Кардиология. 2002. 5. 92-5. 

176. Хадзегова АБ. Качество жизни больных, перенесших инфаркт миокарда, 

в процессе реабилитации: Дис. канд. мед. наук. Москва. 1995. 168с. 

177. Колпакова ЕВ. Качество жизни и артериальная гипертония: роль оценки 

качества жизни в клинических исследованиях и практической деятельности 

врача. Терапевт, архив. 2000.4.71-4. 

178. Спижовый ВН, Кочаров АМ. Оценка связи физической 

работоспособности, артериального давления и факторов, влияющих на эту 



153 

 

связь. Кардиология, основанная на доказательствах: Сб. науч. тр. Москва. 

2000.282. 

179. Мелентьев ИА. Комплексное клинико-психометрическое исследование 

психологического статуса больных ИБС на этапе внутрибольничной 

реабилитации: Автореф. дис. канд. мед. наук. Москва. 1994. 26с. 

180. Захарова ТЮ, Васюк ЮА, Абакумов ЮЕ и др. Оценка качества жизни в 

клинике внутренних болезней. Сов. мед. 1991. 6. 34-38. 

181. Печорина ЕА. Оценка качества жизни у больных ишемической болезнью 

сердца со стабильной стенокардией напряжения: Дис. канд. мед. наук. 

Москва. 2001.146с. 

182. Mollaoğlu M, Solmaz G, Mollaoğlu M. Adherence to therapy and quality of 

life in hypertensive patients. Acta Clin Croat. 2015 Dec;54(4):438-44.   

183. Ana Célia Caetano de Souza, José Wicto Pereira Borges, Thereza Maria 

Magalhães Moreira. Quality of life and treatment adherence in hypertensive 

patients: systematic review with meta-analysis.Rev Saude Publica. 2016; 50: 71. 

doi: 10.1590/S1518-8787.2016050006415. 

184. Arbex FS, Almeida EA. Qualidade de vida e hipertensão arterial no 

envelhecimento. Rev Bras Clin Med 2009; 7(5):339–42.  

185. Holt EW, Muntner P, Joyce CJ, Webber L, Krousel-Wood MA. Health-

related quality of life and antihypertensive medication adherence among older 

adults. Age Ageing. 2010; 39(4):481–7. 

186. Coelho AM, Coelho R, Barros H et al. Essential arterial hypertension: 

psychopathology, compliance, and quality of life. Rev. Port. Cardiol. 1997. Vol. 

16. 11. 873-83. 

187. Muller A, Montoya P, Schandry R et al. Changes in physical symptoms, 

blood pressure and quality of life over 30 days. Behav. Res. Ther. 1994. 32. 6. 593-

603. 

188. Fernandez-Lopes JA, Siegrist J, Hernandez-Mejia R et al. Study of quality of 

life on rural hypertensive patients. Comparison with the general population of the 

same environment. J. Clin. Epidemiol. 1994. 47. 12. 1373-1380. 



154 

 

189. Robbins MA, Elias MF, Croog SH et al. Unmedicated blood pressure levels 

and quality of life in elderly hypertensive women. Psychosom. Med.1994. 56. 251 

-9. 

190. Трегубова АВ. Фармакологическая коррекция качества жизни у больных 

с мягкой и умеренной формами гипертонической болезни: Автореф. дис. 

канд. мед. Наук. Волгоград. 2000. 25с. 

191. Soutello AL, Rodrigues RC, Jannuzzi FF, Sao-Joao TM, Martinix GG, 

Nadruz W Jr. et al. Quality of life on arterial hypertension: validity of known 

groups of MINICHAL. Arq Bras Cardiol. 2015;104(4):299–307. doi: 

10.5935/abc.20150009. 

192. Adedapo AD, Akunne OO, Adedokun BO. Comparative assessment of 

determinants of health-related quality of life in hypertensive patients and normal 

population in south-west Nigeria. Int J Clin Pharmacol Ther. 2015;53(3):265–71. 

doi: 10.5414/cp202257. 

193. Amir M, Cristal N, Bar-On D et al. Does the combination of ACE inhibitor 

and calcium antagonist control hypertension and improve quality of life? The 

LOMIR-MCT-IL study experience. Blood Press. Suppl. 1994. 1. 40-42. 

194. Han HR, Song HJ, Nguyen T, Kim MT. Measuring self-care in patients with 

hypertension: a systematic review of literature. J Cardiovasc Nurs. 2014;29(1):55–

67. doi: 10.1097/JCN.0b013e3182775fd1. 

195. Hanus JS, Simoes PW, Amboni G, Ceretta LB, Tuon LGB. Association 

between quality of life and medication adherence in hypertensive individuals. Acta 

Paul Enferm. 2015;28(4):381–7. doi: 10.1590/1982-0194201500064. 

196. Nicolai MP, Liem SS, Both S, Pelger RC, Putter H, Schalij MJ, Elzevier HW. 

A review of the positive and negative effects of cardiovascular drugs on sexual 

function: a proposed table for use in clinical practice. Netherlands Heart Journal, 

October 2013. January 2014, Volume 22, Issue 1, pp 11–19. DOI 10.1007/s12471-

013-0482-z 

197. Badoux A, Chiche J, Duchanel D et al.  Evaluation of well-being of 

hypertensive subjects before and after treatment. Press. Med. 1994. 23. 2. 69-72. 

https://link.springer.com/journal/12471/22/1/page/1


155 

 

198. Banahan, BF3rd, Sharpe TR, Baker JA Jr et al. Hypertension and stress: a 

preventive approach. J. Psychosom. Res. 1979. 23. 1. 69-75. 

199. Rodrigues T, Macieira L, Alfaiate A et al. Hypertension and well-being: a 

study with indapamide. Rev. Port. Cardiol. 1994. 13. 21-28. 

200. Wiklund I. Quality of life and cost-effectiveness in the treatment of 

hypertension. J. Clin. Pharm. Ther.1994. 19. 2. 81-7. 

201. Anna Vögele, Tim Johansson, Anna Renom-Guiteras, David Reeves, Anja 

Rieckert, Lisa Schlender, Anne-Lisa Teichmann, Andreas Sönnichsen and Yolanda 

V Martinez. Effectiveness and safety of beta blockers in the management of 

hypertension in older adults: a systematic review to help reduce inappropriate 

prescribing BMC GeriatricsBMC series – open, inclusive and trusted201717 

(Suppl 1) :224 https://doi.org/10.1186/s12877-017-0575-4 

202. Wiysonge CS, Bradley HA, Volmink J, Mayosi BM, Opie LH. Beta-blockers 

for hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2017;1:CD002003. 

203. Kuyper LM, Khan NA. Atenolol vs nonatenolol beta-blockers for the 

treatment of hypertension: a meta-analysis. Can J Cardiol. 2014;30:S47–S53. doi: 

10.1016/j.cjca.2014.01.006. 

204. Amir M, Cristal N, Bar-On D et al. Does the combination of ACE inhibitor 

and calcium antagonist control hypertension and improve quality of life? The 

LOMIR-MCT-IL study experience. Blood Press. Suppl. 1994. 1. 40-2. 

205. Hansson L. Isradipine: a profile in essential hypertension. Acta Anaesthesiol. 

Scand. Suppl. 1993. 99. 26-8. 

206. Davis PJ, Fagan ТC, Topmiller MJ et al. Treatment of mild hypertension with 

low once-daily doses of a sustained-release capsule formulation of verapamil. J. 

Clin. Pharmacol. 1995. 35. 52-8. 

207. Fox KM. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among 

patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-

controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003;362:782–8. 

208. Cheng J, Zhang W, Zhang X, et al. Effect of angiotensin-converting enzyme 

inhibitors and angiotensin II receptor blockers on all-cause mortality, 



156 

 

cardiovascular deaths, and cardiovascular events in patients with diabetes mellitus: 

a meta-analysis. JAMA Intern Med 2014;174:773–85. 

209. Strippoli  GF, Craig  M, Deeks  JJ, Schena  FP, Craig  JC.  Effects of 

angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists 

on mortality and renal outcomes in diabetic nephropathy: systematic review.  BMJ. 

2004;329(7470):828. doi:10.1136/bmj.38237.585000.7C. 

210. Ruggenenti  P, Perna  A, Remuzzi  G; Gruppo Italiano di Studi 

Epidemiologici in Nefrologia.  ACE inhibitors to prevent end-stage renal disease: 

when to start and why possibly never to stop: a post hoc analysis of the REIN trial 

results: Ramipril Efficacy in Nephropathy.  J Am Soc Nephrol. 2001;12(12):2832-

2837. 

211. Croog SH, Levine S, Testa MA et al. The effects of antihypertensive therapy 

on the quality of life. N. Engl. J. Med. 1986. 314. 1657-64. 

212. McCorvey EJr, Wright JT, Culbert JP et al. Effect of hydrochlorothiazide, 

enalapril and propranolol on quality of life and cognitive and motor function in 

hypertensive patients. Clin. Pharm. 1993. 12. 300-5. 

213. Kobayashi A, Hayashi H, Kisamori K et al. Crossover trial comparison of 

enalapril maleate and trichlormethiazide in the treatment of essential hypertension: 

emphasis on the quality of life. Intern. Med. 1992. 31, 2. 165-73. 

214. Lam PW, Peh WC. Clinics in diagnostic imaging (2). Juvenile gouty 

arthropathy with associated nephropathy. Singapore Med. J. 1995. 36, 1. 85-7. 

215. Testa MA, Anderson RB, Nackley JF et al. Quality of life and 

antihypertensive therapy in men. A comparison of captopril with enaiapril. N. 

Engl. J. Med. 1993. 328. 907-13. 

216. Escobar E, Roessler E, Zarate H et al. Treatment of mild hypertension with 

captopril and captopril with hydrochlorotiazide. Impact on blood pressure values 

and quality of life. Rev. Med. Chil. 1993. 121. 3. 253-99. 

217. Park HS, Han JH, Jung SH, Jo EJ, Myung CS (2016) The combination of 

valsartan and ramipril protects against blood vessel injury and lowers blood 

pressure. J Pharm Invest 46:265–272 



157 

 

218. Мухамеджанова ГФ. Влияние длительной монотерапии каптоприлом, 

нифедипином, пропранололом, гидрохлортиазидом на качество жизни боль-

ных мягко-умеренной гипертонией стабильного течения: Автореф. дис. канд. 

мед. наук. Москва. 1995. 33с. 

219. Маношкина ЕМ, Метелица ВИ, Айвазян ТА. Влияние длительной 

монотерапии пропранололом и нифедипином на качество жизни и 

психологический статус больных гипертонической болезнь. Терапевт, архив. 

1993. 65. 9. 43-7. 

220. Grimm RH, Grandits GA, Cutler JA et al. Relationships of quality-of-life 

measures to long-term lifestyle and drug treatment in the treatment of mild 

hypertension study. Arch. Intern. Med. 1997. 157. 638-48. 

221. Gralec M, Piusinska-Macoch A, Cholewa M et al. Changes in the quality of 

life influenced by treatment of primary arterial hypertension. Pol. Merkuriusz. Lec. 

1997. 2. 7. 28-31. 

222. Omvic P, Herland ОB, Thaulow E et al. Evaluation and quality-of-life 

assessment of amlodipine and enalapril in patients with hypertension. J. Hum. 

Hypertens. 1995. 9. 1.17-24. 

223. Levine JH, Ferdinand KC, Cardo P et al. Additive effect of verapamil and 

enalapril in the treatment of mild to moderate hypertension. Am. J. Hypertens. 

1995. 8. 5. l. 494-9. 

224. Croog SH, Levine S, Testa MA et al. The effects of antihypertensive therapy 

on the quality of life. N. Engl. J. Med. 1986. 314. 1657-64. 

225. Perry HM Jr, Hall WD, Benz JR et al. Efficacy and safety of atenolol, 

enalapril, and isradipine in elderly hypertensive women. Am. J. Med. 1994. 96. 1. 

77-86. 

226. Roberto Fogar, Annalisa Zoppi. Effect of Antihypertensive Agents on Quality 

of Life in the Elderly. Drugs & Aging, 2004, Volume 21, Number 6, Page 377 

227. Bauer GE, Baker J, Hunyor SN, et al. Side-effects of antihypertensive 

treatment: a placebo-controlled study. Clin Sci Mol Med Suppl 1978; 4: 341–4. 



158 

 

228. Herlitz H. ACE-inhibitors and quality of life. Scand J Prim Health Care 

Suppl. 1990;1:85-8.  

229. Liu Feng et al. “The link between angiotensin II-mediated anxiety and mood 

disorders with NADPH oxidase-induced oxidative stress” International journal of 

physiology, pathophysiology and pharmacology vol. 4.1 2012. 28-35. 

230. Zafar H Israili; Rafael Hernández-Hernández; Manuel Valasco. The Future of 

Antihypertensive Treatment. American Journal of Therapeutics. 14(2):121-34, 

MAR 2007 DOI: 10.1097/01.pap.0000249915.12185.58 

231. Freedman JM. Obesity in the new millennium. Nature. 2000. 404 6778. 632-

34. 

232. Parreira LB, Jardim PCBV Sousa ALL, Jardim TSV,  Sousa WM, Justo, 

AFO, Souza WKSB, Vitorino PVO. Сardiac rehabilitation in hypertensive 

patients: comparison between two protocols. Journal of Hypertension: September 

2016 doi: 10.1097/01.hjh.0000491591.46270.9f 

233. Grace SL, Warburton DR, Stone JA, et al. International charter on 

cardiovascular prevention and rehabilitation: a call for action. J Cardiopulm 

Rehabil Prev. 2013;33:128–131. 

234. Яхонтов ДА, Верещагина ГН, Макарова ЛИ. Как влияет масса тела и ее 

компоненты на формирование артериальной гипертензии у молодых. 

Актуальные вопросы биомедицинской и клинической антропологии: Сб. 

матер, конф. Красноярск. 1997. 180-1. 

235. Громнацкий НИ, Вишневский ВИ, Лебедева ТЮ. Оценка качества жизни 

кардиологических больных. Диагностика, первичная и вторичная 

профилактика ИБС и гипертонической болезни. Курск. 1994. 30-2. 

236. Мелентьев ИА. Комплексное клинико-психометрическое исследование 

психологического статуса больных ИБС на этапе внутрибольничной 

реабилитации: Автореф. дис. канд. мед. наук. Москва. 1994. 26с. 

237. Badoux A, Chiche J, Duchanel D et al. Evaluation of well-being of 

hypertensive subjects before and after treatment. Press. Med. 1994. 23. 2. 69-72. 



159 

 

238. Goldberg R, Burchfiel C, Benfante R et al. Lifestyle and biologic factors 

associated with atherosclerotic disease in middle-aged men. 20-year findings from 

the Honolulu Heart Program. Arch. Intern. Med. 1995. 155. 686-694. 

239. Hypertension Canada’s 2018 Guidelines for Diagnosis, Risk Assessment, 

Prevention, and Treatment of Hypertension in Adults and Children. Kara A. 

Nerenberg etc. Canadian Journal of Cardiology 34 (2018) 506-525 

240. Robert M. Carey, Paul Muntner, Hayden B. Bosworth, Paul K. Whelton. 

Prevention and Control of Hypertension. Journal of the American College of 

Cardiology Sep 2018, 72 (11) 1278-1293; DOI: 10.1016/j.jacc.2018.07.008 

241. Pescatello LS, MacDonald HV, Ash GI, et al. Assessing the existing 

professional exercise recommendations for hypertension: a review and 

recommendations for future research priorities. Mayo Clin Proc. 2015;90:801–812. 

242. Woodruffe S, Neubeck L, Clark RA, et al. Australian Cardiovascular Health 

and Rehabilitation Association (ACRA) core components of cardiovascular disease 

secondary prevention and cardiac rehabilitation 2014. Heart Lung Circ. 

2015;24:430–441. 

243. Семенова ЛМ, Егорова ЛА, Рябчикова ТВ. Приверженность лечению 

пациентов с артериальной гипертонией. Вестник ИвГМА. 2007. №3-4.  

244. Natalie E. Leland; Donald J. Fogelberg; Ashley D. Halle; Tracy M. Mroz. 

Occupational Therapy and Management of Multiple Chronic Conditions in the 

Context of Health Care Reform. American Journal of Occupational Therapy, 

December 2016, Vol. 71, 7101090010p1-7101090010p6. 

doi:10.5014/ajot.2017.711001 

245. Barstow BA, Warren M, Thaker S, Hallman A, & Batts P (). Client and 

therapist perspectives on the influence of low vision and chronic conditions on 

performance and occupational therapy intervention. American Journal of 

Occupational Therapy. 2015. 69. 6903270010.  

246. Hildenbrand WC & Lamb AJ (). Occupational therapy in prevention and 

wellness: Retaining relevance in a new health care world. American Journal of 

Occupational Therapy 2013, 67, 266–271.   



160 

 

247. Robinson M, Fisher TF & Broussard K. (2016). Role of occupational therapy 

in case management and care coordination for clients with complex 

conditions. American Journal of Occupational Therapy, 70, 

7002090010. https://doi.org/10.5014/ajot.2016.702001 

248. Wang Y, Li M, Dong F, Zhang J, Zhang F. Physical exercise-induced 

protection on ischemic cardiovascular and cerebrovascular diseases. Int J Clin Exp 

Med. 2015 Nov 15;8(11):19859-66. 

249. William E. Boden. Exercise as a Therapeutic Intervention in Patients with 

Stable Ischemic Heart Disease: An Underfilled Prescription. The American Journal 

of Medicine (2014) 127, 905-911.  

250. Marzolini S, Oh PI, Thomas SG, Goodman JM. Aerobic and resistance 

training in coronary disease: single versus multiple sets. Med Sci Sports Exerc. 

2008; 40: 1557-1564. 

251. Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, Arena R, Balady GJ, Bittner VA et al. 

Exercise standards for testing and training: a scientific statement from the 

American Heart Association. Circulation. 2013; 128:873-934. 

252. Saito M, Ueshima K, Saito M, Iwasaka T, Daida H, Kohzuki M, et al. Safety 

of exercise-based cardiac rehabilitation and exercise testing for cardiac patients in 

Japan: a nationwide survey. Circ J. 2014; 78: 1646- 1653. 

253. Терещенко ММ, Прихода ИВ. Роль лечебной физической культуры в 

системе комплексной реабилитации больных ишемической болезнью сердца. 

ППМБПФВС. 2009. 2.  

254. Zohman LR, Tobis JS. The effect of exercise training of patients with angina 

pectoris. Arch. Phys. Med. 1967. 48, 5. 525-32. 

255. Епифанов ВА. Лечебная физическая культура. Учебное пособие для 

вузов. Москва. „Познавательная книга плюс”. 2002. 224 с 

256. Прихода ИВ. Роль дозированных физических нагрузок в лечении и 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Збірник біології та 

медицини. 2007. 5. 50-6. 



161 

 

257. Язловецький ВС. Основи лікувальної та оздоровчої фізичної культури: 

Навчальний посібник. Кіровоград. РВЦ КДПУ. 2000. 154 с. 

258. Anderson L, Taylor RS. Cardiac rehabilitation for people with heart disease: 

an overview of Cochrane systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev. 

2014:CD011273. 

259. Jolliffe JA, Rees K, Taylor RS, et al. Exercise-based rehabilitation for 

coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev. 2001;1: CD001800. 

260. Turk-Adawi K, Sarrafzadegan N, Grace SL. Global availability of cardiac 

rehabilitation. Nat Rev Cardiol. 2014;11:586–596. 

261. Dasgupta K, Quinn RR, Zarnke KB, et al. The 2014 Canadian Hypertension 

Education Program recommendations for blood pressure measurement, diagnosis, 

assessment of risk, prevention, and treatment of hypertension. Can J Cardiol 

2014;30:485–501. 

262. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of 

overweight and obesity in adultsdthe evidence report: National Institutes of Health 

[published correction appears in Obes Res. 1998;6:464]. Obes Res 1998;6(suppl 

2):51S–209S. 

263. Омельченко НВ, Урванцева ИА, Мамедова СИ. Проведение 

медицинской реабилитации пациентам с болезнями системы 

кровообращения. Здравоохранение Югры: опыт и инновации. 2018. 1.  

264. Урванцева ИА, Мамедова СИ, Нохрин АВ, Милованова ЕВ, Крашанова 

ВГ. Проведение медицинской реабилитации пациентам с болезнями системы 

кровообращения после оперативного лечения: методические рекомендации 

для врачей медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. Сургут. 2016. 

265. Heran BS, Chen JM, Ebrahim S et al. Exercise-based rehabilitation for 

coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;7:CD001800. 

266. Naughton J. Exercise training for patients with coronary artery disease. 

Cardiac rehabilitation revisited. Sports Med 1992;14(5):304–19. 



162 

 

267. Ades PA, Savage PD, Harvey-Berino J. The treatment of obesity in cardiac 

rehabilitation. J Cardiopulm Rehabil Prev 2010;30(5):289–98. 

268. Leon AS, Franklin BA, Costa F. et al. Cardiac rehabilitation and secondary 

prevention of coronary heart disease: an American Heart Association scientific 

statement from the Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, 

Cardiac Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical 

Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity), in collaboration 

with the American association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. 

Circulation 2005;111(3):369–76. 

269. Гальцева НВ. ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии» Минздрава России КЛИНИЦИСТ № 2’2015 Обзоры реабилитация 

в кардиологии и кардиохиругии. 

270. Катеренчук ІП, Мохначов ОВ. Профілактичне значення фізичної 

культури у здорових і осіб з серцево-судинною патологією. Тези І установчої 

науково-практичної конференції «Здоровий спосіб життя, фізична культура, 

спорт. Актуальні питання спортивної медицини. Реабілітація: фізична, 

медична, психологічна». Київ. 2014. 64-5. 

271. Lin КC, Lin HY, Chou P. Community based epidemiological study on 

hyperuricemia and gout in Kinmen. J. Rheumatol. 2000. 27. 4. 1045-50. 

272. Borghi C, Rosei EA, Bardin T, et al. Serum uric acid and the risk of 

cardiovascular and renal disease. J Hypertens. 2015; 33 (9): 1729-41.  

273. Mishra A, Gupta P, Gupta A, Verma SK, Chaurasia AK, Sharma D. 

Prevalence and association of hyperuricemia in patients of newly diagnosed 

essential hypertension. International Journal of Contemporary Medical Research 

2017; 4:404-406.  

274. Wannamethee SG. Serum uric acid and risk of coronary heart disease. Curr 

Pharm Des. 2005; 11:4125–32. 

275. Bos MJ, Koudstaal PJ, Hofman A, Witteman JC, Breteler MM. Uric acid is a 

risk factor for myocardial infarction and stroke: the Rotterdam study. Stroke. 2006; 

37:1503–7. https://doi.org/10.1161/01.STR.0000221716.55088.d4. 



163 

 

276. Ito H, Abe M, Mifune M, Oshikiri K, Antoku S, Takeuchi Y, Togane M. 

Hyperuricemia is independently associated with coronary heart disease and renal 

dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus. PLoS One. 2011; 6:e27817. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027817.  

277. Moriarity JT, Folsom AR, Iribarren C et al. Serum uric acid and risk of 

coronary heart disease: Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Ann. 

Epidemiol. 2000. 10, 3. 136-43. 

278. Janashya PH, Didenko VA. Is hyperuricemia a component of the metabolic 

syndrome? Russian Journal of Cardiology. 2001. (1). 29-34. (In Russ.) 

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2001-1-29-34 

279. Sowers JR, Standley PR, Ram JL et al. Hyperinsulinemia, insulin resistance 

and hyperglycemia: contributing factors in pathogenesis of hypertension and 

atherosclerosis. Am. J. Hypertens. 1993. 6. 260-270. 

280. Taskinen MR. Strategies for the diagnosis of metabolic syndrome. Current 

Opinion in Lipidology. 1993. 4. 434-443 

281. Vanhala M, Kumpusalo E, Takala J. Metabolic syndrome: a cluster of 

hypertension, dislipidemia and hyperinsulinemia the association with obesity. 

XVII Congress of the European Sosiety of Cardiology. August, 20-24, 1995. 

Amsterdam. Netherlands. CD Conifer Information System: P488. 

282. Nieto FJ, Iribarren C, Gross MD et al. Uric acid and serum antioxidant 

capacity: a reaction to atherosclerosis? Atherosclerosis. 2000 Jan. 148. 1. 131-9. 

283. Verdecchia P, Schillaci G, Reboldi G. Relation between serum uric acid and 

risk of cardiovascular disease in essential hypertension: the PIUMA study. 

Hypertension. 2000. 36. 1072-8. 

284. Денисов ИС, Елисеев МС, Барскова ВГ. Исходы подагры. Обзор 

литературы. Ч. II. Коморбидные заболевания, риск развития сердечно-

сосудистых катастроф и смерти при подагре. Проблемы практ. ревматол. 

2013. 6 (51). 703-710. 

285. Барскова В.Г., Елисеев М.С., Денисов И.С. и др. Частота 

метаболического синдрома и сопутствующих заболеваний у больных 



164 

 

подагрой. Данные многоцентрового исследования // Науч-практич ревматол 

2012; 50(6): 15–18. 

286. Новикова И.М. Антигипертензивная терапия у больных с 

гиперурикемией // Автореф. канд мед.наук.- Москва, 2010 

287. Ребров А.П., Магдеева Н.А. Артериальная гипертензия у больных 

подагрой: возможности лечения // Лечащий врач.- 2008.- №4 

288. Ларина В.Н., Барт Б.Я., Ларин В.Г., Донсков А.С. Гиперурикемия и 

сердечно-сосудистый континуум // Клиническая медицина. 2013. №1.  

289. Sharma N, Rajkumari R, Anil B. Prevalence of Hyperuricemia and relation of 

serum uric acid with diabetic risk factors. Int J Adv Res. 2015;3(5):289–96  

290. Ogbera OA, Azenabor OA, et al. Hyperuricaemia and the metabolic syndrome 

in type 2 DM. Diabetol Metab Syndr. 2010;2(24):1–8. 

291. Venkateswara Rao TM, Vanukuri NK. A study of serum uric acid levels in 

type 2 diabetes mellitus and its association with cardiovascular risk factors. IAIM. 

2016;3(12):148–55.  

292. Mundhe SA, Dinkar RM. The study of prevalence of hyperuricemia and MetS 

in T2DMmellitus. Int J Adv Med. 2016;3(2):241–9. 

293. John R. Petrie, Tomasz J. Guzik, and Rhian M. Touyz. Diabetes, 

Hypertension, and Cardiovascular Disease: Clinical Insights and Vascular 

Mechanisms. Canadian Journal of Cardiology 34 (2018) 575-584. 

294. Jung UJ, Choi MS. Obesity and its metabolic complications: the role of 

adipokines and the relationship between obesity, inflammation, insulin resistance, 

dyslipidemia and nonalcoholic fatty liver disease. Int J Mol Sci 2014;15:6184-223. 

295. Scherer PE, Hill JA (2016) Obesity, diabetes, and cardiovascular diseases. 

Am Heart Assoc 118(11). 

296. Abbey SE, Stewart DE (2000) Gender and psychosomatic aspects of ischemic 

heart disease. J Psychosom Res 48: 417-423. 

297. Kretchy IA, Owusu Daaku FT, Danquah SA (2014) Mental health in 

hypertension: Assessing symptoms of anxiety, depression and stress on anti-



165 

 

hypertensive medication adherence. Int J Ment Health Syst doi:10.1186/1752-

4458-8-25.  

298. Vogelzangs N, Seldenrijk A, Beekman A, van Hout H, de Jonge P, et al. 

(2010) Cardiovascular disease in persons with depressive and anxiety disorders. J 

Affect Disord 125: 241-248. 

299. Stafford L, Hons MA, Berk M, Jackson HJ (2007) Validity of the Hospital 

Anxiety and Depression Scale and Patient Health Questionnaire to screen for 

depression in patients with coronary artery disease. Gen Hosp Psychiatry 29: 417-

424.  

300. Räikkönen K, Matthews KA, Kuller LH (2001) Trajectory of psychological 

risk and incident hypertension in middle-aged women. Hypertension 38: 798-802. 

301. Bandler, R., Grinder, J. (1982). Les secrets de la communication. Les 

techniques de la PNL. Paris: Le Jour Éditeur. 

302. Мохначов ОВ, Катеренчук ІП.  Морфофункціональна характеристика 

міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з нестабільною 

стенокардією, ожирінням та порушеннями пуринового обміну. Журнал 

«Здобутки клінічної i експериментальної медицини». 2013. 2. 90–3. 

303. Мохначов ОВ, Катеренчук ІП. Психологічні особливості хворих на 

артеріальну гіпертензію, поєднану з нестабільною стенокардією, ожирінням і 

порушеннями пуринового обміну. Журнал «Кардиология: от науки к 

практике». 2015. 1. 16-24. 

304. Мохначёв АВ, Катеренчук ИП, Лобанов ИЮ. Особенности лечения 

кардиологических пациентов. Терапевтический альянс и способы его 

достижения. Матеріали науково-практичної конференції "Взаємодія лікаря 

загальної практики та лікаря спеціаліста в лікуванні поліморбідного 

пацієнта". 2017. 54-6. 

305. Мохначов ОВ, Катеренчук ІП, Лобанов ІЮ. Удосконалення лікування 

гіпертонічної хвороби в поєднанні з ішемічною хворобою серця шляхом 

впровадження методики використання кінестетичних предикатів мови для 

досягнення стійкого терапевтичного альянсу з хворим. Від клінічних 



166 

 

досліджень до клінічної практики. Тези наукових доповідей науково-

практичної конференції, присвяченої памяті академіка НАМН України Г.В. 

Дзяка  «Актуальні питання внутрішньої медицини». 2017. 172–3. 

306. Мохначов ОВ. Психологічні особливості хворих на гіпертонічну 

хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця, порушеннями пуринового 

обміну та ожирінням. Журнал «Вістник проблем біології і медицини». 2017. 

4, 3(141). 163–7. 

307. Мохначов ОВ, Катеренчук ІП. Ефективність використання предикатів 

мови при роботі з хворими на артеріальну гіпертензію в поєднанні з 

коморбідною патологією. Журнал «Wiadomości Lekarskie». 2018. T.LXXI, 

nr.7, 1342-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

ДОДАТКИ 

Додаток А                                                            

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковані основні  наукові результати 

дисертації 

1. Мохначёв А.В. Подагра, гиперурикемия и артериальная гипертензия. 

Современный взгляд на особенности лечения. Актуальні проблеми сучасної 

медицини. 2012. Т. 11. № 4. С. 128–131. (Здобувач самостійно провів огляд 

літератури, підготував текст роботи до друку). 
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