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АНОТАЦІЯ 

 

Черська М.С. Кардіоцеребральні порушення у хворих на цукровий 

діабет з церебральним атеросклерозом: особливості взаємозв’язків, чинники 

прогресування, діагностика та шляхи корекції. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія. – Державна установа «Інститут 

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», 

Київ, 2021.  

Дисертаційна робота присвячена підвищенню ефективності 

комплексної медичної допомоги пацієнтам із цукровим діабетом 2-го типу в 

поєднанні з церебральним атеросклерозом 1-3 стадій на підставі 

комплексного дослідження структурно-функціонального стану серця, екстра- 

та інтракраніальних артерій, системної та мозкової гемодинаміки, 

варіативності серцевого ритму, довжини теломер та активності теломерази, 

маркерів оксидативного стресу, оцінки когнітивного статусу. На підставі 

отриманих результатів розширено уявлення про особливості формування 

кардіоцеребральних порушень, удосконалено діагностику та лікування, 

встановлено предиктори прогресування церебрального атеросклерозу 1-3-ї 

стадій у хворих на цукровий діабет 2-го типу. 

Для досягнення мети та виконання поставлених задач ми застосовували 

сучасні загальноклінічні, біохімічні, молекулярно-генетичні, інструментальні 

та статистичні методи досліджень. Підґрунтя роботи склали результати 

обстеження 581 пацієнта (273 чоловіків і 308 жінок) з ЦА різних стадій. Для 

досягнення мети та адекватного оцінювання результатів дослідження 

статистичний аналіз було виконано окремо для груп пацієнтів з ЦД2 (314 

осіб) та без ЦД2 (267 осіб). За даними проведених нами клінічних та 
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інструментальних досліджень було встановлено, що для пацієнтів без ЦД2 із 

ЦА 1-2-ї стадій характерні значущі відмінності морфо-функціонального 

стану серця у порівнянні з відповідними показниками пацієнтів із ЦА 3 

стадії: в 1,2 раза були меншими ТМШП і ТЗСЛШ, більше в 1,1 раза ІЛП і у 

1,14 раза ІКДО, частіше зустрічалися III (ексцентрична недилатаційна ГЛШ) 

і VI (концентрична дилатаційна ГЛШ) типи геометрії ЛШ у 1,44 і 1,8 разів. 

Для пацієнтів без ЦД2 та ІІ визначено значущі відмінності морфо-

функціонального стану серця та церебральних судин, варіативності ритму 

серця: превалювання IV (ексцентрична дилатаційна ГЛШ) і V (концентрична 

недилатаційна ГЛШ) типів геометрії ЛШ у 2,2 і 1,28 разів; більшу частоту 

гемодинамічно значущих стенозів (у 9 разів), потовщенням КІМ (на 66%), 

значуще зниження ЛСШК у СМА та ЗСА в 1,2 раза, в ОА – в 1,4 раза та в 

ЗМА – в 1,3 раза і підвищення індексів РІ та RI в окремих судинах 

каротидного та вертебро-базилярного басейнів з обох боків, що свідчить про 

наявність напруження механізмів ауторегуляції церебрального кровообігу та 

більш виражене атеросклеротичне ремоделювання церебральних судин. 

Зниження хвиль ДНЧ у 3,38 раза, зниження хвиль НЧ і ВЧ у 1,79 і 1,54 разів 

відповідно та зменшення показників PNN50 і HRV у 2 і 1,14 разів відповідно 

у порівнянні з хворими з ЦА 1-2 стадії говорить про наявність пригнічення 

активності сегментарних систем переважно за рахунок парасимпатичного 

відділу. 

Для пацієнтів без ЦД2 і ЦА 3 стадії виявлено характерні півкульні 

особливості геометрії ЛШ: III тип (ексцентричний недилатаційний) ГЛШ 

траплявся значуще частіше в 4,4 раза в пацієнтів із локалізацією ішемічного 

осередку в ЛП, а V тип (концентричний недилатаційний) – у пацієнтів із 

правопівкульною локалізацією ІІ на фоні зниження УІ у 1,2 раза та 

потовщення МШП у 1,2 раза. Встановлено вірогідне зниження швидкості 

церебрального кровообігу виявлено лише в хворих з ПП локалізацією ІВ у 

судинах каротидного басейну праворуч (ЗСА – в 1,24 раза, СМА та ВСА – в 

1,1 раза), а РІ та RI були підвищеними в різних судинах обох басейнів з обох 
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боків. Визначений ступінь пригнічення симпатичного відділу нервової 

системи та погіршення симпато/парасимпатичного балансу в пацієнтів без 

ЦД2 з ішемічним осередком в ЛП виявився значуще більшим, ніж у 

пацієнтів, в яких ІІ локалізувався в ПП (НЧ і НЧ/ВЧ у 1,65 і 2,16 разів 

відповідно менше у хворих з локалізацією ІВ у ЛП). Встановлені особливості 

вказують на напруження вегетативної рівноваги з незначною активацією 

ерготропних впливів саме за лівопівкульної локалізації ІІ та значущі зміни 

геометрії ЛШ на фоні зниження церебрального кровотоку характерні для ПП 

локалізації ІВ. 

Для хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 і ЦА 1-2 стадій 

у порівнянні з хворими без ЦД2 встановлено структурно-функціональні 

особливості стану серця та церебральних судин: більший діаметр Ао на 8% 

та порушення діастолічної функції ЛШ за співвідношенням E/A; II 

(концентричне ремоделювання) і IV (ексцентрична дилатаційна) типи ГЛШ. 

Визначено зниження церебрального кровотоку у деяких судинах каротидного 

басейну: ЛСШК в правих і лівих ЗСА, ВСА та СМА була статистично 

значуще менше у хворих на ЦД2д на 11,31% і 15,49%, на 12,60% і 13,89% та 

на 10,10% і 7,20% відповідно на фоні підвищення показника RI у правих і 

лівих СМА на 36% і 14,29% і ВСА на 27,59% і 16,36% відповідно.  

Хворі на декомпенсований ЦД2 і ЦА 1-2 стадій у порівнянні з хворими 

без ЦД2 характеризуються більшим діаметром лівого передсердя у 1,07 раза, 

товстішими МШП і ЗСЛШ на 15% і 8% відповідно, на 17% збільшеною 

ММЛШ на фоні підвищеного індексу ВТСЛШ на 6,5%. При порівнянні з 

хворими на ЦД2к встановлено збільшення діаметра лівого передсердя на 5% 

і ММЛШ – на 15% на фоні найнижчих показників ФВ і УО. Відзначено 

вірогідне зниження ЛСШК у багатьох судинах каротидного басейну в 

порівнянні з хворими без ЦД2: у правій і лівій ЗСА (на 9% і 8% відповідно), у 

правій і лівій СМА та ВСА (на 12% і 6% і на 16% і 6% відповідно) та в ОА – 

на 10%. Показник еластичності (PI) церебральних судин виявився значуще 

нижчим у правих і лівих СМА, ЗСА і ВСА, а також в ОА. Показник 
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периферичного опору судин (RI) у пацієнтів із ЦА і декомпенсованим ЦД2 

був значуще вищим у правих і лівих ЗСА, СМА, ВСА і ОА. Для хворих на 

декомпенсований ЦД2 характерні зниження ДНЧ, ВЧ і співвідношення 

НЧ/ВЧ в 1,17; 1,72 і 1,64 разів на фоні підвищення НЧ в 1,35 раза у 

порівнянні з хворими без ЦД, і відповідно зниження ДНЧ, ВЧ і 

співвідношення НЧ/ВЧ в 1,23; 1,64 і 1,56 разів на фоні підвищення НЧ в 1,37 

раза у порівнянні з хворими на компенсований ЦД2. Дані результати 

говорять про зниження церебральної та системної гемодинаміки, більш 

виражене потовщення міокарду ЛШ та порушення вегетативної регуляції 

серцевого ритму (пригнічення активності симпатичного та парасимпатичного 

відділів вегетативної нервової системи) та можуть відображати погіршення 

нейрогуморального стану серцевого м’яза та церебральних судин, і 

розглядатися як маркери прогресування кардіоцеребральних порушень у 

хворих на декомпенсований ЦД2 і ЦА 1-2-ї стадії. 

Для хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 і ЦА 3 стадії у 

порівнянні з хворими без ЦД2 характерні потовщення МШП і ЗСЛШ на 21% 

і 33% відповідно на фоні зменшення ІКДО на 10% і більш вираженої 

діастолічної дисфункції (DT); VI (концентрична дилатаційна) тип. 

Встановлено потовщення КІМ з обох боків на 15,56% праворуч і на 22,22% 

ліворуч для групи компенсований ЦД2 і на 18,89% праворуч і на 24,44% 

ліворуч для групи декомпенсованого ЦД2, що свідчить про наявність 

агресивнішого атеросклеротичного процесу саме в хворих на ЦД2 незалежно 

від ступеня компенсації. Щодо ЛСШК, виявлено, що цей показник був 

значуще нижчим у хворих на компенсований ЦД2 і на декомпенсований ЦД2 

з ІІ у всіх судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів порівняно з 

відповідним у хворих без ЦД на фоні підвищення RI та PI, що свідчить про 

значущу негативну реорганізацію церебрального кровообігу в хворих на 

компенсований ЦД2 і декомпенсований ЦД2. При аналізі показників ВРС 

було засвідчено зменшення НЧ хвиль спектральної складової ВРС у хворих 

на компенсований ЦД2 і декомпенсований ЦД2 і ЦА 3-ї стадії в 1,27 і  
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1,41 разів відповідно та пригнічення загальної потужності спектра ВНС за 

рівнем ТІ та HRV в 1,28; 1,61 і 1,14; 1,33 разів відповідно, що свідчить про 

більш виражену дестабілізацію нейро-гуморальних систем у хворих після 

перенесеного інсульту саме на тлі ЦД2, навіть при його компенсації. 

Наявність ЦД2 призводить до зниження впливу парасимпатичного відділу 

вегетативної нервової системи, порушення симпато/парасимпатичного 

балансу на фоні підвищення впливу симпатичного відділу ВНС, навіть за 

умов компенсації ЦД2, що свідчить про більш вагомі патологічні зміни ВНС 

саме при ЦД2 та можуть виступати предикторами порушення структури та 

функції серця і церебральних судин при ЦД2.Для пацієнтів із ЦД2 і 

локалізацією ІІ в ПП тенденції до значущих відмінностей встановлено для 

ІКДО, який був більшим на 7%, ніж у хворих з ЛП локалізацією ІВ, і для УІ, 

який був відповідно меншим на 5%, але основні міжпівкульні відмінності 

стосуються типів ГЛШ: у хворих із ПП локалізацією ІВ у 3,22 раза частіше 

зустрічався IV (ексцентрична дилатаційна) тип, а у лівопівкульної групи – VI 

(концентрична дилатаційна) тип ГЛШ, що свідчить про більшу ймовірність 

розвитку аритмій і повторних серцево-судинних подій при ПП локалізації ІВ; 

у хворих на ЦД2 і ІІ з локалізацією ІО у ЛП ЛСШК у лівій СМА була 

вірогідно нижче на 17,19%, а у хворих на ЦД2 і ІІ з локалізацією ІО у ПП 

ЛСШК була вірогідно нижче в ОА на 37,35%. За результатами аналізу 

півкульних особливостей ВРС у хворих на ЦД2 значущих відмінностей не 

виявлено, що говорить про відсутність суттєвого впливу ЦД2 на «півкульні 

особливості» показників ВРС. 

Для пацієнтів без ЦД2 із ЦА 1-2-ї стадій встановлено наступні вікові та 

статеві відмінності: для жінок у порівнянні з чоловіками визначено значуще 

більшу швидкість мозкового кровообігу в обох ЗСА на 8% і 12%; для 

пацієнтів середнього віку у порівнянні з хворими похилого віку встановлено 

підвищення церебрального кровотоку у судинах каротидного та вертебро-

базилярного басейнів і кращу загальну потужність спектру ВРС: ЛСШК в 

обох ВСА більше на 5,49% і 6,69%, в обох ЗМА більше на 14,34% і 10,58% , в 
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ОА – на 8,37% та ТІ вище на 22,03%. Для пацієнтів без ЦД2 і ІІ встановлено 

наступні вікові та статеві відмінності: для жінок у порівнянні з чоловіками 

визначено статистично значуще зниження активності симпатичного відділу 

ВНС (хвиль НЧ) і загальної потужності спектра ВРС (співвідношення 

НЧ/ВЧ) на 34,43% і 79,31% відповідно та нижчі показники системної 

гемодинаміки ХОК на 18% і УО на 18,84% на фоні менших розмірів 

порожнин ЛШ (КДР і КСР); для пацієнтів середнього віку встановлено 

підвищення активності симпатичного відділу ВНС (хвиль НЧ) на 25,64% та 

збільшення порожнини ЛШ за КДР на 10,42% і КСР на 9,38%; для пацієнтів 

похилого віку визначено статистично значуще потовщення МШП на 9,09% 

та збільшення ІВТСЛШ на 11,63%. 

При аналізі стану маркерів оксидативного стресу, ліпідного профілю та 

довжини теломер із активністю теломерази у пацієнтів з ЦД2 і ЦА 1-2 стадій 

у порівнянні з хворими без ЦД2 вірогідно різнився рівень каталази в крові – 

він виявився меншим на 14,65%, вірогідно, за рахунок підвищених рівнів 

глікемії (на 28,26%) та HbA1c (на 28%), а у хворих на ЦД2 із ІІ виявлено 

декомпенсацію системи антиоксидантного захисту (в 1,2 раза нижчий рівень 

глутатіону; в 1,2 раза вищий рівень тіобарбітурореактивних речовин), 

вкорочення довжини теломер (у 1,37 раза), наявність атерогенної 

дисліпідемії (в 1,2 раза більший рівень тригліцеридів, в 1,2 раза менший 

вміст ЛПВЩ, в 1,3 раза більший рівень ЛПДНЩ) на тлі зниження рівня 

фізичної активності (в 2,2 раза) порівняно з даними показниками пацієнтів із 

ІІ без ЦД, що свідчить про більш вагому роль саме ЦД2 у порівнянні з 

атеросклеротичним процесом у декомпенсації системи антиоксидантів і 

вкороченні відносної довжини теломер. 

У пацієнтів із предіабетом і ЦА 1-3-ї стадій порівняно з пацієнтами без 

ЦД був втричі меншим рівень фізичної активності, а порівняно з пацієнтами 

із ЦД2 – більш виражена частота потовщенням КІМ (на 10%), 

гіперсимпатикотонією (підвищення НЧ на 36,24%) на тлі низької 

нейрогуморальною активності ВНС (на 35% вищий триангулярний індекс) і 



 

 

8 

 

менший рівень ситуативної тривоги (в 1,2 раза). Ці відмінності дають 

підставу говорити про провідну роль атерогенезу, ВНС і фізичної активності 

у хворих на ЦД2 похилого віку із ЦА 1-3-ї стадій у розвитку 

кардіоцеребральних ускладнень.  

Доведено зв'язок ЦД2 із жіночою статтю, віком, ДТ і товщиною стінок 

ЛШ у пацієнтів із різними стадіями ЦА – AUC=0,68 (95% CI 0,61-0,74). У 

хворих на ЦД2 із ЦА 1-3-ї стадій виявлено зв'язки між глікемією натще, 

ТМШП, ТКІМ і діастолічною функцією ЛШ (Е/А) – AUC=0,99 (95% CI 0,94-

1,00); зв'язок ДТ із рівнем ЛПДНЩ, ТКІМ, ФВ і характеристиками 

діастолічної функції ЛШ – AUC=0,79 (95% CI 0,69-0,87) та активності 

теломерази з індексом атерогенності та індексом загальної напруги 

вегетативної регуляції ритму серця – AUC=0,73 (95% CI 0,63-0,83). У хворих 

на ЦД2 із ЦА 1-2-ї стадій кореляційні зв'язки встановлено між вмістом 

HbA1c та рівнем особистісної тривоги (r=-0,23), показником 

симпато/парасимпатичного балансу ВНС (r=-0,23) і станом діастолічної 

функції ЛШ (r=0,22), тоді як у хворих на ЦД2 із ЦА 3-ї стадії – лише з рівнем 

СОД (r=-0,41), що доводить наявність тісних взаємозв’язків молекулярно-

генетичних, метаболічних, вегетативних і структурно-функціональних змін 

серцево-судинної системи у хворих на ЦД2 вже на перших стадіях ЦА при 

наявності ЦД2.  

Для хворих на ЦД2 із ЦА та помірними когнітивними порушеннями 

характерними є короткі теломери, більш виражена ситуативна тривога та 

потовщення КІМ сонних артерій; для пацієнтів із легкими когнітивними 

порушеннями – довші теломери, висока особистісна тривожність і вищий 

рівень освіти. Встановлено предиктори когнітивних порушень для хворих на 

ЦД2 і ЦА 1-3-ї стадій – вкорочення довжини теломер, збільшення ТКІМ у 

загальних сонних артеріях і менша тривалість навчання – AUC=0,91 (95% CI 

0,82-0,96). 

Доведено ефективність введення в комплексну терапію хворих на ЦД2 

із ЦА 1-3-ї стадій курсового приймання цитиколіну, мельдонію, кверцетину 
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та препарату АМФК, під впливом яких поліпшується суб’єктивний стан, 

когнітивні функції та емоційна сфера, церебральна гемодинаміка, 

гармонізується симпато-парасимпатичний баланс ВНС. Результати 

дослідження впроваджено в науково-дослідну роботу споріднених вищих 

навчальних закладів України і в лікувальний процес первинної та вторинної 

ланки медичної допомоги.  

Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу, церебральний 

атеросклероз, варіативність ритму серця, геометрія лівого шлуночка, 

довжина теломер, активність теломерази, маркери оксидативного стресу, 

антиоксиданти, нейропротектори, ноотропи.  
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ABSTRACT 

 

Cherska MS Cardiocerebral disorders in patients with diabetes mellitus with 

cerebral atherosclerosis: features of the relationship, factors of progression, 

diagnosis and ways of correction. - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation for obtaining a scientific degree of the Doctor of Medical 

Sciences on a specialty 14.01.14 “Endocrinology” (222 – Medicine). The 

dissertation defense will take place in the specialized scientific council of SI 

“V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of NAMS of 

Ukraine”, Kyiv, 2021.  

The dissertation work is devoted to increase of efficiency of complex 

medical care to patients with a diabetes mellitus in combination with a cerebral 

atherosclerosis (CA) of 1-3 stages on the basis of complex research of a structural 

and functional condition of heart, extra- and intracranial arteries, systemic and 

cerebral hemodynamics, variability, telomere length and telomerase activity, 

markers of oxidative stress, assessment of cognitive status. Based on the obtained 

results, the idea of the peculiarities of the formation of cardiocerebral disorders 

was expanded, diagnosis and treatment were improved, predictors of progression 

of stage 1-3 stage CA in patients with type 2 diabetes were established. 

To achieve the goal and perform the tasks, we used modern general clinical, 

biochemical, molecular genetic, instrumental and statistical research methods. The 

work was based on the results of examination of 581 patients (273 men and 308 

women) with CA of different stages. To achieve the goal and adequately evaluate 

the results of the study, statistical analysis was performed separately for groups of 

patients with diabetes mellitus (314 people) and without diabetes mellitus (267 

people). According to our clinical and instrumental studies, it was found that 

patients without diabetes mellitus with stage 1-2 CA are characterized by 

significant differences in the morpho-functional state of the heart compared with 
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the corresponding indicators of patients with stage 3 CA: 1.2 times smaller 

thickness of interventricular septum and thickness of left ventricular posterior wall, 

more than 1,1 times index of left atrium and 1,14 times index of end-diastolic 

volume, III (eccentric non-dilated LVH) and VI (concentric dilated LVH) types of 

geometry of LV in 1,44 and 1,8 times more often met. For patients without 

diabetes mellitus and ischemic stroke, significant differences in the morpho-

functional state of the heart and cerebral vessels, variability of heart rhythm were 

determined: prevalence of IV (eccentric dilated LVH) and V (concentric non-

dilated LVH) types of LV geometry in 2.2 and 1.28 times; higher frequency of 

hemodynamically significant stenoses (9 times), thickening of complex intima-

media (by 66%), significant decrease in linear systolic blood flow velocity in 

middle cerebral artery and posterior cerebral artery in 1,2 times, in basilar artery - 

in 1,4 times and in posterior cerebral artery - in 1,3 times and increase in RI and RI 

indices in individual vessels of the carotid and vertebro-basilar basins on both 

sides, which indicates the presence of stress mechanisms of autoregulation of 

cerebral circulation and more pronounced atherosclerotic remodeling of cerebral 

vessels. Reduction of VLF waves in 3.38 times, decrease in LF and HF waves in 

1.79 and 1.54 times, respectively, and decrease in PNN50 and HRV in 2 and 1.14 

times, respectively, compared with patients with CA stage 1-2 speaks of the 

presence of inhibition of the activity of segmental systems mainly due to the 

parasympathetic division. 

Characteristic hemispheric features of LV geometry were revealed for 

patients without diabetes mellitus and stage 3 CA: type III (eccentric non-

dilatation) LVH occurred significantly 4.4 times more often in patients with 

localization of ischemic foci in left hemisphere, and type V (concentric non-

dilatation) in patients with right hemispherical localization of ischemic stroke on 

the background of reduction of volume stroke by 1.2 times and thickening of 

interventricular septum by 1.2 times. It was determined a decrease in the rate of 

cerebral blood flow only in patients with right hemisphere localization of ischemic 

stroke in the vessels of the carotid basin on the right (posterioir cerebral artery - 
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1.24 times, medium cerebral artery and inferior cerebral artery - 1.1 times), and RI 

and RI were increased in different vessels of both basins from both sides. The 

determined degree of suppression of the sympathetic nervous system and 

deterioration of sympathetic / parasympathetic balance in patients without diabetes 

mellitus with ischemic focus in left hemisphere was significantly greater than in 

patients in whom ischemic foci was localized in righy hemisphere (LF and LF / HF 

in 1.65 and 2.16 times less in patients with localization of ischemic foci in the left 

hemisphere). The established features which indicate the tension of autonomic 

balance with insignificant activation of ergotropic influences at the left hemisphere 

ischemic stroke and significant changes in the geometry of the left ventricle against 

the background of reduced cerebral blood flow are characteristic of right 

hemisphere localization of ischemic foci. 

For patients with compensated and decompensated diabetes mellitus and CA 

1-2 stages in comparison with patients without diabetes mellitus established 

structural and functional features of the heart and cerebral vessels: larger diameter 

of aorta by 8% and impaired diastolic LV function by E / A ratio; II (concentric 

remodeling) and IV (eccentric dilatation) types of LVH. The decrease in cerebral 

blood flow in some vessels of the carotid basin was determined: linear systolic 

blood flow velocity in the right and left posterior cerebral, inferior cerebral and 

medium cerebral arteries was statistically significantly less in patients with 

diabetes mellitus by 11.31% and 15.49%, by 12.60% and 13.89% and by 10.10% 

and 7.20%, respectively, against the background of increasing RI in the right and 

left medium cerebral artery by 36% and 14.29% and inferior cerebral artery by 

27.59% and 16.36%, respectively. 

Patients with decompensated diabetes mellitus and CA 1-2 stages in 

comparison with patients without diabetes mellitus are characterized by a larger 

diameter of left atrium in 1.07 times, thicker interventrical septum and left 

ventrical hypertrophy by 15% and 8%, respectively, by 17% increased left 

ventrical myocardium mass on the background of increased index of relative wall 

thickness of the left ventrical by 6,5%. In comparison with patients with 



 

 

13 

 

compensated diabetes mellitus, an increase in the diameter of the left atrium by 5% 

and left ventrical myocardium mass - by 15% against the background of the lowest 

values of ejection fraction and volume stroke. There was a probable decrease in 

linear systolic blood velocity flow in many vessels of the carotid basin compared 

with patients without diabetes mellitus: in the right and left posterior cerebral 

artery (by 9% and 8%, respectively), in the right and left medium cerebral artery 

and inferior cerebral artery (by 12% and 6% and by 16% and 6% respectively) and 

in basilar artery - by 10%. The elasticity (PI) of cerebral vessels was significantly 

lower in the right and left medium cerebral artery, posterior cerebral artery and 

internal carotid artery, as well as in basilar artery. Peripheral vascular resistance 

(RI) in patients with CA and decompensated diabetes mellitus was significantly 

higher in the right and left posterior cerebral arteries , medium cerebral arteries, 

internal cerebral arteries and basilar artery. Patients with diabetes mellitus are 

characterized by a decrease in LF, HF and LF / HF ratio of 1.17; 1.72 and 1.64 

times against the background of an increase in LF 1.35 times compared with 

patients without diabetes, and, accordingly, a decrease in LV, HF and LF / HF ratio 

of 1.23; 1.64 and 1.56 times against the background of an increase in LF 1.37 times 

compared with patients with diabetes mellitus. These results suggest a decrease in 

cerebral and systemic hemodynamics, more pronounced thickening of the left 

ventricular myocardium and impaired autonomic regulation of heart rhythm 

(suppression of sympathetic and parasympathetic autonomic nervous system) and 

may reflect deterioration of neurohumoral condition of the heart muscle and 

cerebral cortex. progression of cardiocerebral disorders in patients with 

decompensated diabetes mellitus and CA stage 1-2. 

Patients with compensated and decompensated diabetes mellitus and CA 

stage 3 in comparison with patients without diabetes mellitus are characterized by 

thickening of interventrical septum and LVH by 21% and 33%, respectively, 

against the background of a decrease in end-diastolic size by 10% and more 

pronounced diastolic dysfunction (DT); VI (concentric dilatation) type. Thickening 

of complex intima media on both sides by 15.56% on the right and by 22.22% on 
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the left for the compensated diabetes mellitus group and by 18.89% on the right 

and by 24.44% on the left for the decompensated diabetes mellitus group was 

established, which indicates the presence of a more aggressive atherosclerotic 

process in patients with diabetes mellitus regardless of the degree of compensation. 

Regarding linear systolic blood flow velocity, it was found that this indicator was 

significantly lower in patients with compensated and decompensated diabetes 

mellitus with ischemic stroke in all vessels of the carotid and vertebro-basilar 

basins compared with the corresponding in patients without diabetes on the 

background of increased RI and PI, indicating a significant negative reorganization 

of cerebral blood circulation in patients with diabetes mellitus and diabetes 

mellitus. The analysis of HRV indicators showed a decrease in LF waves of the 

spectral component of HRV in patients with compensated and decompensated 

diabetes mellitus and CA 3rd stage in 1.27 and 1.41 times, respectively, and 

suppression of the total power of the ANS spectrum at the level of TI and HRV in 

1.28; 1.61 and 1.14; 1.33 times, respectively, which indicates a more pronounced 

destabilization of neuro-humoral systems in patients after a stroke on the 

background of diabetes mellitus, even with its compensation. The presence of 

diabetes mellitus leads to a decrease in the influence of the parasympathetic 

division of the autonomic nervous system, sympathetic / parasympathetic balance 

on the background of increased influence of the sympathetic autonomic nervous 

system, even under conditions of compensation of diabetes mellitus, which 

indicates more significant pathological changes. heart and cerebral vessels in 

diabetes mellitus. For patients with diabetes mellitus and localization of ischemic 

foci in right hemisphere tendencies to significant differences were found for index 

of end-diastolic volume, which was higher by 7% than in patients with localization 

of ischemic foci in right hemisphere, and for stroke volume index, which was 

correspondingly lower by 5% , but the main interhemispheric differences relate to 

the types of LVH: in patients with PP localization of IV 3.22 times more common 

type IV (eccentric dilatation) type, and in the left hemisphere - VI (concentric 

dilatation) type of LVH, which indicates a greater likelihood of arrhythmias and 
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repeated cardiovascular events in right hemisphere localization of ischemic foci; in 

patients with diabetes mellitus and ischemic stroke with localization of foci in left 

hemisphere linear systolic blood flow velocity in the left medium cerebral artery 

was significantly lower by 17.19%, and in patients with diabetes mellitus and 

ischemic stroke with localization of foci in right hemisphere linear systolic blood 

flow velocity was probably lower in basilar artery by 37.35%. According to the 

results of the analysis of hemispheric features of HRV in patients with diabetes 

mellitus, no significant differences were found, which indicates the absence of a 

significant impact of diabetes mellitus on the "hemispheric features" of HRV 

indicators. 

The following age and sex differences were found for patients without 

diabetes mellitus with stage 1-2 CA: for women in comparison with men, a 

significantly higher cerebral blood flow rate was determined in both common 

carotid artery by 8% and 12%; for middle-aged patients compared with elderly 

patients, an increase in cerebral blood flow in the vessels of the carotid and 

vertebro-basilar basins and a better total power of the HRV spectrum: linear 

systolic blood flow velocity in both internal carotid arteries increased by 5.49% 

and 6.69%, in both posterior cerebral arteries more by 14.34% and 10.58%, in 

basilar artery - by 8.37% and those above by 22.03%. The following age and sex 

differences were found for patients without diabetes mellitus and II: for women 

compared to men there was a statistically significant decrease in the activity of the 

sympathetic autonomic nervous system (LF waves) and the total power of the 

HRV spectrum (LF / HF ratio) by 34.43% and 79, 31%, respectively, and lower 

indicators of systemic hemodynamics of minute volume of blood flow by 18% and 

stroke volume by 18.84% against the background of smaller LV cavities (end-

diastolic and end-systolic demensions); for middle-aged patients, an increase in the 

activity of the sympathetic autonomic nervous system (LF waves) by 25.64% and 

an increase in the left ventricular cavity by end-diastolic dimension by 10.42% and 

end-systolic demension by 9.38%; for elderly patients, a statistically significant 
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thickening of interventrical septum by 9.09% and an increase in index of relative 

wall thickness of the left ventricle by 11.63% were determined. 

When analyzing the status of markers of oxidative stress, lipid profile and 

telomere length with telomerase activity in patients with diabetes mellitus and CA 

1-2 stages compared with patients without diabetes mellitus, the level of catalase in 

the blood probably differed - it was lower by 14.65%, probably by due to elevated 

levels of glycemia (28.26%) and HbA1c (28%), and in patients with diabetes 

mellitus with ischemic stroke revealed decompensation of the antioxidant defense 

system (1.2 times lower levels of glutathione, 1.2 times higher levels of 

thiobarbiturate-reactive substances ), shortening of telomere length (1.37 times), 

the presence of atherogenic dyslipidemia (1.2 times higher triglycerides, 1.2 times 

lower HDL, 1.3 times higher LDL) on the background of reduced physical activity 

(2.2 times) compared with these indicators of patients with ischemic stroke without 

diabetes, which indicates a more important role of diabetes in comparison with the 

atherosclerotic process in the decompensation of the antioxidant system and 

shortening the relative length of telomeres. 

Patients with prediabetes and CA 1-3 stages had three times lower levels of 

physical activity than patients without diabetes, and compared with patients with 

diabetes mellitus - a more pronounced frequency of thickening of the complex 

intima media (10%), hypersympathicotonia (increase in LF by 36.24%) against the 

background of low neurohumoral activity of the autonomic nervous system (35% 

higher triangular index) and a lower level of situational anxiety (1.2 times). These 

differences give grounds to speak about the leading role of atherogenesis, 

autonomic nervous system and physical activity in patients with diabetes mellitus 

elderly with CA 1-3 stages in the development of cardiocerebral complications. 

The association of diabetes mellitus with female sex, age, telomere length 

and LV wall thickness in patients with different stages of CA - AUC = 0.68 (95% 

CI 0.61-0.74). In patients with diabetes mellitus with stage 1-3 CA, connections 

between fasting glycemia, thickness of interventrical septum, thickness of complex 

intima media and LV diastolic function (E / A) - AUC = 0.99 (95% CI 0.94-1.00) ; 
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relationship of telomere length with the level of very low density lipoproteins, 

thickness of complex intima media, ejection fraction and characteristics of LV 

diastolic function - AUC = 0.79 (95% CI 0.69-0.87) and telomerase activity with 

the index of atherogenicity and the index of total stress of autonomic regulation of 

heart rhythm - AUC = 0.73 (95% CI 0.63-0.83). In patients with diabetes mellitus 

with stage 1-2 CA, correlations were found between the content of HbA1c and the 

level of personal anxiety (r = -0.23), the sympathetic / parasympathetic balance of 

the ANS (r = -0.23) and the state of diastolic LV function (r = 0.22), while in 

patients with diabetes mellitus with stage 3 CA - only with the level of SOD  

(r = -0.41), which proves the presence of close relationships between molecular 

genetic, metabolic, vegetative and structural and functional changes of the 

cardiovascular system in patients with diabetes mellitus in the early stages of CA 

in the presence of diabetes mellitus. 

Patients with diabetes mellitus with CA and moderate cognitive impairment 

are characterized by short telomeres, more pronounced situational anxiety and 

thickening of the carotid arteries; for patients with mild cognitive impairment - 

longer telomeres, high personal anxiety and higher education. Predictors of 

cognitive impairment for patients with diabetes mellitus 2 and CA of the 1st-3rd 

stages - shortening of telomere length, increase of TKIM in common carotid 

arteries and shorter duration of training - AUC = 0.91 (95% CI 0.82-0.96). 

The effectiveness of the introduction into complex therapy of patients with 

diabetes mellitus with CA 1-3 stages of the course of citicoline, meldonium, 

quercetin and aminophenylbutyric acid, under the influence of which improves the 

subjective state, cognitive functions and emotional sphere, cerebral hemodynamics, 

paralysis balance of the ANS. The results of the research are introduced into the 

research work of related higher educational institutions of Ukraine and into the 

treatment process of primary and secondary health care. 

Key words: diabetes mellitus, cerebral atherosclerosis, heart rate variability, 

left ventricular geometry, telomere length, telomerase activity, markers of 

oxidative stress, antioxidants, neuroprotectors, nootropics. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Церебральний 

атеросклероз (ЦА) – одна з найважливіших причин захворюваності та 

смертності серед дорослого населення в усьому світі 34, 48. Україна посідає 

провідне місце в Європі за частотою фатальних судинних подій, що створює 

велике навантаження на систему охорони здоров’я, соціальне забезпечення, 

економіку та все суспільство 58, 167. Наразі цукровий діабет (ЦД) визнано 

незалежним чинником ризику (ЧР) ЦА. За даними численних досліджень, 

наявність ЦД підвищує ризик мозкового ішемічного інсульту (ІІ) серед 

чоловіків у 1,5-4 рази, серед жінок – у 2-6 разів 26, 114. Крім того, чверть 

пацієнтів із гострим порушенням мозкового кровообігу мають ЦД, причому 

останній нерідко діагностується вперше лише під час госпіталізації з приводу 

інсульту 36, 125. Глибокі метаболічні порушення, властиві ЦД2 (ЦД2), 

провокують швидкий розвиток системного атеросклерозу, який зазвичай 

прогресує на тлі декомпенсації вуглеводного обміну. Ключовими 

патогенетичними ланками діабет-асоційованого атеросклерозу визнано 

процеси глікування білків, низькоградієнтне неспецифічне запалення, 

оксидативний стрес, порушення реологічних властивостей крові та пов’язані 

з ними розлади мікроциркуляції й системної гемодинаміки. Вказані 

патофізіологічні порушення провокують зміни в серцево-судинній системі 

(ССС) 46, 118. Але наразі відсутні чіткі характеристики структурно-

функціонального стану серця в хворих на ЦД2 залежно від стадії ЦА та 

локалізації ішемічного осередку. Крім того, вважається, що існує різна 

генетична захищеність від впливу зовнішніх чинників на розвиток ЦА 112, 

254. У працях останніх років показано, що довжина теломер (ДТ) й 

активність теломерази можуть розглядатися як можливі генетичні маркери 

біологічного віку судин 34, 48. Стосовно хворих на ЦД2 є лише поодинокі 

дані, які вказують на вкорочення теломер 134, 148. Зазначається, що 
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посилення оксидативного стресу та хронічного запалення пов’язано зі 

збільшенням втрати теломер і прискоренням їх вкороченням 121, 212. 

Проте механізми, що складають підґрунтя змін довжини теломер, надто в 

хворих на ЦД, залишаються невизначеними. 

Отже, незважаючи на наявність численних досліджень особливостей 

ЦА різних стадій у хворих на ЦД2, питання взаємозв’язку церебральної, 

кардіальної, системної гемодинаміки та вегетативної нервової системи (ВНС) 

у хворих на ЦД2 із ЦА, у тому числі ускладненим ішемічним інсультом (ІІ), 

потребує ретельного вивчення. Немає чіткого уявлення про вікові, статеві та 

півкульні особливості структурно-функціонального стану серця, екстра- та 

інтракраніальних артерій, мозкової гемодинаміки, порушень вегетативної 

регуляції в хворих на ЦД2 залежно від перенесеного ІІ та не розроблено 

підхід до прогнозування можливого розвитку ІІ з визначенням можливих 

предикторів прогресування ЦА в хворих на ЦД2. Також, на наш погляд, 

важливими є встановлення ЧР розвитку та прогресування когнітивних 

порушень у хворих на ЦД2 із різними стадіями ЦА та розробка алгоритмів 

оптимальної комплексної терапії виявлених порушень. Невирішеність 

наведених проблем зумовила мету та завдання даного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами та темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом науково-дослідних робіт: «Патогенетичні механізми 

післяінсультної депресії у хворих похилого віку» (2010-2012 рр., номер 

держреєстрації 0110U002608); «Аналіз механізмів впливу ТМС на 

функціональний стан мозку та серцево-судинну систему хворих, які 

перенесли ішемічний інсульт, і розробка критеріїв ефективної терапії» (2013-

2015 рр., номер держреєстрації 0113U002117); «Вікові особливості 

кардіоцеребральних взаємозв’язків на різних стадіях атеросклерозу» (2016-

2018 рр., номер держреєстрації 0116U006024); «Удосконалення методів 

діагностики, прогнозування та корекції ендокринопатій (раку щитоподібної 

залози та цукрового діабету)» (2020-2022 рр., номер держреєстрації 

0120U100645). 
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Мета дослідження – визначення взаємозв’язків і клініко-

діагностичних особливостей кардіоцеребральних порушень у хворих на ЦД2 

з ЦА, удосконалення діагностики, методів лікування та встановлення 

можливих ймовірних патогенетичних чинників прогресування ЦА в хворих 

залежно від наявності порушень вуглеводного обміну на підставі 

комплексного аналізу структурно-функціонального стану серця, екстра- та 

інтракраніальних артерій, системної та мозкової гемодинаміки, варіативності 

серцевого ритму, нейропсихологічного статусу, довжини теломер, активності 

теломерази, ліпідного спектру та маркерів оксидативного стресу. 

Завдання дослідження: 

1. Встановити особливості структурно-функціонального стану серця, 

екстра- та інтракраніальних артерій, системної та мозкової гемодинаміки, 

ліпідного спектру, довжини теломер, активності теломерази, маркерів 

оксидативного стресу в хворих із ЦА 1-3-ї стадій залежно від наявності ЦД2.  

2. Визначити характер порушень вегетативної регуляції та 

нейропсихологічного стану в хворих із ЦА 1-3-ї стадій залежно від наявності 

ЦД2. 

3. Дослідити особливості структурно-функціонального стану серця, 

екстра- та інтракраніальних артерій, системної та мозкової гемодинаміки, 

ліпідного спектру, довжини теломер, активності теломерази, маркерів 

оксидативного стресу, характер порушень вегетативної регуляції та 

нейропсихологічний стан ЦА 3-ї стадії залежно від наявності ЦД2 і 

півкульної локалізації ішемічного осередку.  

4. Встановити особливості структурно-функціонального стану серця, 

екстра- та інтракраніальних артерій, системної та мозкової гемодинаміки, 

ліпідного спектру, довжини теломер, активності теломерази, маркерів 

оксидативного стресу, порушень вегетативної регуляції та 

нейропсихологічного стану в хворих із порушеннями вуглеводного обміну та 

ЦА 1-3-ї стадій залежно від рівня глікованого гемоглобіну. 
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5. Встановити вікові особливості структурно-функціонального стану 

серця, екстра- та інтракраніальних артерій, системної та мозкової 

гемодинаміки, порушень вегетативної регуляції в хворих із ЦА 1-3-ї стадій 

залежно від наявності ЦД2.  

6. Встановити статеві особливості структурно-функціонального стану 

серця, екстра- та інтракраніальних артерій, системної та мозкової 

гемодинаміки, порушень вегетативної регуляції в хворих із ЦА 1-3-ї стадій 

залежно від наявності ЦД2.  

7. Дослідити характер взаємозв’язків між структурно-функціональним 

станом серця, екстра- та інтракраніальних артерій, системною та мозковою 

гемодинамікою, варіативністю серцевого ритму та ліпідним спектром 

залежно від довжини теломер, активності теломерази, маркерів 

оксидативного стресу в хворих із ЦА 1-3-ї стадій із або без ЦД2. 

8. На підставі побудови багатофакторних статистичних моделей 

оцінити роль довжини теломер, активності теломерази, маркерів 

оксидативного стресу в розвитку структурно-функціональних порушень 

серця та магістральних артерій, варіативності ритму серця та метаболічних 

порушень, у формуванні та прогресуванні ЦА в хворих залежно від наявності 

ЦД2. 

9. Вивчити вплив комплексної метаболічної терапії на клінічний 

перебіг ЦА, структурно-функціональний стан серця та мозку, центральну та 

мозкову гемодинаміку в хворих із ЦА 1-3-ї стадій залежно від наявності ЦД2. 

Об’єкт дослідження – кардіоцеребральні порушення в хворих із ЦА  

1-3-ї стадій залежно від наявності ЦД2.  

Предмет дослідження – структурно-функціональний стан серця, 

екстра- та інтракраніальних артерій, системна та мозкова гемодинаміка, 

варіативність серцевого ритму, когнітивні функції, довжина теломер, 

активність теломерази, маркери оксидативного стресу, ліпідний спектр. 

Методи дослідження: загальноклінічні, антропометричні, біохімічні, 

інструментальні, нейропсихологічні, cпектрофотометричні, мультиплексна 
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кількісна полімеразна ланцюгова реакція в реальному часі, статистичні – 

параметричні та непараметричні.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у роботі 

вперше: 

 проведено комплексне дослідження структурно-функціонального 

стану серця, екстра- та інтракраніальних артерій, системної та 

мозкової гемодинаміки, варіативності серцевого ритму (ВРС), 

особливостей довжини теломер та активності теломерази, маркерів 

оксидативного стресу, оцінено когнітивний статус у хворих із ЦА  

1-3-ї стадій залежно від наявності порушень вуглеводного обміну 

різного ступеня; 

 встановлено, що для хворих на декомпенсований ЦД2 із ЦА 1-2-ї 

стадій у порівнянні з хворими на компенсований ЦД2 характерні 

більш суттєві потовщення стінок ЛШ (МШП, ЗСЛШ) і збільшення 

ММЛШ, більш виражена дилатація порожнини лівого передсердя, 

зниження ФВ і УО на фоні пригнічення симпато/парасимпатичного 

балансу (НЧ/ВЧ) та гіперсимпатікотонії (підвищення НЧ) при 

відсутності значущих відмінностей у церебральній гемодинаміці, 

яка вже була знижена у каротидному (ЛСШК у СМА, ВСА) та 

вертебро-базилярному басейнах (ЛСШК в ОА) у хворих на 

компенсований ЦД2 у порівнянні з хворими без ЦД2 на фоні 

зниження еластичності (індекс PI) і підвищенням периферичного 

опору (індекс RI). 

 визначено, що для хворих на декомпенсований і компенсований 

ЦД2 і ЦА 3 стадії в порівнянні з хворими без ЦД2 характерні: більш 

виражене концентричне ремоделювання міокарда ЛШ (наявність 

діастолічної дисфункції ЛШ (DT), товстіші МШП і ЗСЛШ із 

зменшенням ІКДО), агресивніший атеросклеротичний процес у 

судинах (потовщення КІМ на фоні зниження ЛСШК і підвищення PI 

та RI у всіх судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів) 
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і більш виражена дестабілізація нейро-гуморальних систем 

(зменшення НЧ, пригнічення HRV і ТІ ). 

  доведено, що ЦА 3-ї стадії в хворих на ЦД2 супроводжується 

значним зниженням показників антиоксидантного захисту та 

розвитком атерогенної дисліпідемії на тлі вкорочення довжини 

теломер і нижчого рівня фізичної активності (ФА) порівняно з 

пацієнтами із ЦА 3 стадії без ЦД. 

 визначено відмінності в типах геометрії ЛШ у хворих на ЦД2 і ЦА 

1-3 стадій у порівнянні з хворими без ЦД2: II і IV типи ГЛШ 

характерні для хворих на ЦД2 і ЦА 1-2 стадій, а III і VI – для хворих 

без ЦД2; VI тип ГЛШ притаманний хворим на ЦД2 і ЦА 3 стадії, а 

IV і V – хворим без ЦД2. 

 встановлено наявність морфо-функціональних змін серця та судин, а 

також ВРС у хворих на ЦД2 і без ЦД2 із ЦА 3-ї стадії залежно від 

півкульної локалізації ішемічного осередку: для хворих на ЦД2 і ПП 

локалізацію ІВ характерні IV тип геометрії ЛШ, зниження УІ та 

ЛСШК у вертебро-базилярному басейні (ОА), тоді як для хворих без 

ЦД2 – V тип ГЛШ на фоні зниження УІ та ЛСШК у каротидному 

басейні (ЗСА, СМА та ВСА). Для хворих на ЦД2 з ЛП локалізацією 

ІВ визначено переваження VI типу ГЛШ і зниження ЛСШК у 

каротидному басейні (СМА), а для хворих без ЦД2 – III тип ГЛШ і 

пригнічення симпатичного відділу ВНС на фоні загального 

погіршення симпато/парасимпатичного балансу.  

 визначено в хворих на ЦД2 із ЦА 1-3-ї стадій взаємозв’язки між 

структурно-функціональним станом серця, екстра- та 

інтракраніальних артерій, системною та мозковою гемодинамікою, 

варіативністю ритму серця, довжиною теломер і активністю 

теломерази та маркерами оксидативного стресу. На підставі 

багатофакторного регресійного аналізу доведено зв’язок між 

довжиною теломер, вмістом ліпопротеїдів дуже низької щільності 
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(ЛПДНЩ), товщиною комплексу інтима-медіа (ТКІМ), фракцією 

викиду (ФВ) і характеристиками діастолічної функції лівого 

шлуночка (ЛШ) серця в пацієнтів із різними стадіями ЦА та ЦД2, а 

також активності теломерази з індексом атерогенності (ІА) та 

індексом загальної напруги вегетативної регуляції ритму серця, що 

дає підстави рекомендувати та оцінювати саме ці показники для 

прогнозування тяжкості ЦА на тлі ЦД2; 

 встановлено, що у пацієнтів із предіабетом і ЦА 1-3-ї стадій 

порівняно з пацієнтами без ЦД був втричі меншим рівень фізичної 

активності, а порівняно з пацієнтами із ЦД2 – частіше зустрічалися 

потовщенням КІМ, гіперсимпатикотонія (підвищення НЧ) на тлі 

низької нейрогуморальною активності ВНС (підвищення ТІ) і 

нижчого рівня ситуативної тривоги. Визначені відмінності дають 

підставу говорити про провідну роль атерогенезу, ВНС і фізичної 

активності у хворих на ЦД2 похилого віку із ЦА 1-3-ї стадій у 

розвитку кардіоцеребральних ускладнень; 

 доведено, що для хворих на ЦД2 із ЦА з помірними когнітивними 

порушеннями характерними є короткі теломери, більш виражена 

ситуативна тривога та потовщення КІМ сонних артерій; для 

пацієнтів із легкими когнітивними порушеннями – довші теломери, 

висока особистісна тривожність і вищий рівень освіти. 

  науково обґрунтовано необхідність визначення структурно-

функціонального стану серця та судин, ВРС, маркерів 

оксидативного стресу, ліпідограми та нейропсихологічного 

тестування з метою прогнозування розвитку порушення 

кардіоцеребральних взаємозв’язків у хворих на ЦД2 із ЦА 1-3-ї 

стадій; 

 доведено доцільність та ефективність застосування антиоксидантів, 

ноотропів і нейропротекторів у комплексному лікуванні хворих на 

ЦД2 із ЦА 1-3-ї стадій. 
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Практичне значення отриманих результатів.  

1. Отримані в роботі результати довели доцільність проведення 

комплексного дослідження хворих на ЦД2 на різних стадіях ЦА, а 

саме застосування ехокардіографії, ультразвукового дослідження 

судин голови та шиї, проведення ВРС і визначення довжини 

теломер, активності теломерази та маркерів оксидативного стресу. 

Комплексне обстеження даної категорії хворих дозволить 

поліпшити якість і об’єктивність їх діагностики і лікування, а також 

попередити кардіоваскулярні ускладнення. 

2. Виділені показники, які запропоновані для практичних лікарів як 

найбільш оптимальні для своєчасної діагностики структурно-

функціонального стану серця та судин і ВРС для профілактики 

прогресування ЦА на тлі ЦД2: товщина стінок та типи геометрії 

ЛШ, діаметр лівого передсердя, наявність діастолічної дисфункції, 

потовщення КІМ, зниження церебрального кровотоку за ЛСШК, PI 

та RI, підвищення НЧ і зниження НЧ/ВЧ, ВЧ, ТІ та HRV. 

3.  Рекомендовано зосередити увагу на встановлених чинниках 

прогресування ЦА 1-3-ї стадій у хворих із порушеннями 

вуглеводного обміну залежно від рівня глікованого гемоглобіну, а 

саме: потовщення КІМ, порушення стану ВНС 

(гіперсимпатикотонія, зниження вагосимпатичного балансу) на тлі 

підвищення рівня ситуативної тривоги та низького рівня фізичної 

активності (менше 3 км на день).  

4. Запропоновано удосконалені схеми лікування хворих на ЦД2 в 

залежності від стадії ЦА: цитиколін у дозі 500 мг 2 рази на день 

впродовж 3 місяців; кверцетин у дозі 0,5 г на добу протягом 10 днів; 

амінофенілмасляна кислота (АФМК) у дозі 250 мг 2 рази на день 

протягом 1 місяця; мельдоній у дозі 5,0 мл на день протягом 10 днів. 

Отримані результати комплексного обстеження пацієнтів із ЦД2 і 

ЦА 1-3 стадії довели доцільність включення до лікування даної 
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категорії хворих препаратів ноотропної, антиоксидантної та 

нейропротекторної дії. 

Особистий внесок здобувача. Дослідження проведено на базах відділу 

судинної патології головного мозку (керівник – д.мед.н., проф. 

С.М. Кузнецова), відділення вікової патології нервової системи (керівник – 

д.мед.н., проф. Н.Ю. Бачинська), лабораторії епігенетики (керівник – 

д.мед.н., проф. О.М. Вайсерман) ДУ «Інститут геронтології імені 

Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» та консультативно-діагностичного 

відділення клініки (керівник – к.мед.н. М.С. Черська) ДУ «Інститут 

ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України». 

Безпосередньо автор здійснила інформаційно-патентний пошук та аналіз 

літературних даних за темою дисертації, самостійно визначила тему, мету та 

завдання дослідження, вивчила та узагальнила вітчизняну й зарубіжну 

літературу щодо етіології, патогенезу, діагностики та лікування ЦД2 і ЦА  

1-3-ї стадій. Автор самостійно відібрала хворих і розподілила їх по групах, 

виконала загальноклінічні, антропометричні, біохімічні та інструментальні 

обстеження. Дисертант особисто проаналізувала та узагальнила отримані 

результати, виконала статистичну обробку даних із застосуванням сучасних 

статистичних програм, оформила дані власних досліджень у вигляді таблиць, 

рисунків і публікацій. Сформулювала висновки, обґрунтувала практичні 

рекомендації, підготувала до друку наукові праці, матеріали для виступів на 

науково-практичних конференціях. Отримані результати дослідження 

впроваджено в практику системи охорони здоров’я України. Співавторами 

наукових праць є науковий консультант і науковці, спільно з якими 

проведено дослідження. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, 

дисертанту належить фактичний матеріал та основний творчий доробок. Усі 

наукові узагальнення, положення, результати, висновки та рекомендації, 

написання й оформлення дисертації належать автору особисто.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи 

оприлюднено та обговорено на науково-практичних форумах різного рівня, 
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до яких увійшли: конгрес ESC (Амстердам, 31.08–4.09.2013, форма участі – 

стендова доповідь, публікація тез), Національний конгрес «Людина та ліки 

Україна» (1-3.04.2014, форма участі – публікація тез), 1-й конгрес European 

Academy of Neurology (20-23.06.2015, Берлін, Німеччина, форма участі – 

стендова доповідь, публікація тез), науково-освітній форум «Академія 

інсульту» (12-13.11.2015, Київ, форма участі – стендова доповідь, публікація 

тез), науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендотеліальна 

дисфункція при вік-залежній патології: діагностика, профілактика, 

лікування» (12-13.11.2016, Київ, форма участі – стендова доповідь, 

публікація тез), XVII Національний конгрес кардіологів України (21-

23.09.2016, Київ, форма участі – стендова доповідь, публікація тез), IX з’їзд 

ендокринологів України (19-22.11.2019, форма участі – усна доповідь), 88-й 

конгрес EAS (онлайн, 04–07.10.2020, форма участі – стендова доповідь, 

публікація тез), 7-ма міжнародна конференція «Prehypertension, Hypertension, 

Metabolic Disorders and Cardiovascular Diseases» (PreHT 2020, онлайн, 22-

24.11.2020, форма участі – усна доповідь, публікація тез), Всеукраїнська 

науково-практична онлайн конференція для лікарів «Мистецтво лікування» 

(10-11.06.2021, Луцьк, форма участі – усна доповідь). 

Публікація результатів дисертації. За матеріалами дисертації 

опубліковано 43 наукові праці, в тому числі 27 статей у фахових наукових 

виданнях, рекомендованих МОН України (з них 4 статті в іноземних 

виданнях та 3 у журналах, які входять до Scopus/Web of Science), 10 тез у 

матеріалах з’їздів, конгресів і науково-практичних конференцій. Отримано 1 

патент на корисну модель.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу викладено 

державною мовою на 404 сторінках машинописного тексту. Робота 

складається з анотації двома мовами (українською, англійською), вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів і методів, 4 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення, висновків, практичних рекомендацій, переліку 

посилань. Обсяг основного тексту дисертації складає 359 сторінок 
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друкованого тексту. Роботу ілюстровано 80 таблицями та 37 рисунками. 

Список використаних джерел містить 335 найменування, з них 74 кирилицею 

та 261 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КАРДІОЦЕРЕБРАЛЬНІ 

ПОРУШЕННЯ В ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ І 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ (огляд літератури) 

 

1.1. Чинники ризику розвитку церебрального атеросклерозу 

Одним із найважливіших пріоритетів нашої держави на тлі критичного 

медико-демографічного стану є збереження та поліпшення здоров’я 

населення [11, 141]. Відповідно до офіційних даних Всесвітньої організації 

охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно в світі помирають 38 млн. осіб від 

неінфекційних хвороб, до яких належать такі серцево-судинні захворювання 

(ССЗ), як інфаркт або інсульт, а також цукровий діабет (ЦД), хронічні 

захворювання дихальної системи та онкопатологія. Найбільш вагому частину 

в загальній структурі летальності займають саме ССЗ, які є причиною смерті 

17,5 млн. осіб щорічно. Причому 80% таких випадків фіксується саме в 

країнах із низьким і середнім рівнем доходів. Україна має один із найвищих 

рівнів смертності від ССЗ в Європі – 772,1 випадку серед чоловіків і 440,9 

випадку серед жінок на 100 тис. населення [11]. 

Нові Європейські рекомендації з профілактики ССЗ розроблено 2016 

року за участю експертів з європейських товариств кардіологів, 

атеросклерозу, гіпертонії, Європейської асоціації з вивчення цукрового 

діабету, Міжнародної діабетичної федерації, Європейської організації 

інсульту, Всесвітнього товариства сімейних лікарів і лікарів загальної 

практики. Ці рекомендації схвалено більшістю країн-учасників в 

Європейському парламенті та включено в Європейську хартію здорового 

серця (the European Heart Health Charter).  

Оцінка та стратифікація ризиків є ключовим моментом оновлених 

рекомендацій. Зокрема, наявність низького рівня кардіоваскулярного ризику 

(КВР) передбачає його максимально довге стримання. Високий КВР вимагає 

корекції, активність якої залежить від ступеня початкового ризику, а саме: 
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що вищий початковий КВР, то активнішою має бути корекція, і, відповідно, 

більшою реальна користь від цих заходів [141].  

За оцінкою експертів ВООЗ, основні чинники впливу на здоров'я 

людини можна класифікувати на чотири групи з таким відсотковим 

співвідношенням їх впливу на стан здоров’я:  

1) умови та спосіб життя – 50-55%;  

2) стан довкілля – 20-25%;  

3) генетичні – 15-20%;  

4) медичне забезпечення – 10-15%. 

Крім цього, чинники впливу на здоров'я людини поділяють на 

модифіковані та немодифіковані [257]. 

За визначенням ВООЗ, чинниками ризику (ЧР) називають будь-які 

чинники, які збільшують ймовірність виникнення або зумовлюють 

погіршення хвороби. Концепцію про ЧР розвитку ССЗ сформовано на 

початку 60-х років ХХ ст. під час Фремінгемського дослідження (1949-

1974 рр.). Воно полягало в обстеженні групи пацієнтів (5 070 осіб віком від 

30 до 62 років), які на початку дослідження не мали кардіоваскулярної 

патології. В результаті було виявлено кореляції між певними 

характеристиками населення та розвитком надалі інсульту й коронарної 

хвороби серця [196, 281]. 

Сьогодні виділено від 240 до 300 ЧР кардіоваскулярної патології [257, 

260]. Предиктори, або ЧР, визначають ймовірність розвитку того або іншого 

захворювання як в окремої людини, так і в популяції в цілому. Концепція ЧР 

зазнала чимало змін протягом останніх 50 років. J. Stamler 1973 року 

запропонував виділити такі основні групи ЧР: 1) біологічні (стать, вік), які не 

залежать від екзогенного впливу; 2) ендогенні (артеріальна гіпертензія – АГ, 

аномальна частота серцевих скорочень – ЧСС, гіперхолестеринемія та 

гіперурикемія), на які впливають екзогенні чинники; 3) чинники довкілля, а 

саме: спосіб життя (харчування, фізична активність – ФА, куріння) та 

патологічні зміни в загальному стані організму, в тому числі і зміни ССЗ 
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(первинно можна виявити зміни на електрокардіограмі – ЕКГ). Також 1981 

року P. Houpkins серед досліджуваних ЧР виділив такі групи: 1) ініціатори, 

які спричиняють початок захворювання; 2) активатори, що провокують 

поширення патологічного процесу, 3) преципітатори, які прискорюють 

розвиток патології [143]. 

За оцінкою великомасштабного міжнародного дослідження 

INTERHEART (відбувалося в 52 країнах світу) було виділено основні ЧР 

ризику розвитку інфаркту міокарда незалежно від етнічного походження: 

куріння, дисліпідемія (apoB/apoAI), АГ, абдомінальне ожиріння, 

психосоціальні чинники (депресія, соціальна ізоляція, стрес). Крім цього, 

окремо виділили три чинники антиризику: вживання в достатній кількості 

овочів і фруктів, постійна ФА, регулярне вживання мінімальних доз 

алкоголю [63]. 

Корекція ЧР, на думку багатьох авторів, є практично єдиним заходом 

боротьби із ССЗ. Результати великих міжнародних епідеміологічних 

досліджень (MONIKA, INTERHEART, INTERSTROKE тощо) 

продемонстрували, що в країнах Європи зменшення летальності від 

ішемічної хвороби серця (ІХС) на 2/3 обумовлено корекцією загальновідомих 

ЧР, і лише на 1/3 – вдосконаленням терапевтичних підходів [51-54]. Відомо, 

що модифікація ЧР є корисною насамперед пацієнтам із високим вихідним 

КВР. Водночас на популяційному рівні більшість летальних випадків 

реєструється саме в групах осіб із низьким і помірним КВР за рахунок їх 

чисельності (так званий «парадокс Роуза») [63]. 

Наявність ЧР захворювання обумовлює високу частоту виникнення 

нових його випадків. Мінімізація ЧР зумовлює зниження кількості випадків 

захворювання. Кожен конкретний ЧР має відповідати низці вимог, аби стати 

об'єктом профілактичного втручання, а саме: легко виявлятися під час 

рутинного обстеження, бути досить значущим, а також мати властивість 

піддаватися корекції. 
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Результати масштабного епідеміологічного дослідження 

INTERSTROKE (22 країни), опубліковані 2010 року, продемонстрували 

ідентичність ЧР розвитку мозкового інсульту та інфаркту міокарда (ІМ) [11]. 

В економічно розвинених країнах світу, на відміну від загальносвітових 

показників, відзначається тенденція до неухильного зменшення летальності 

від ССЗ [11]. Цей факт пояснюється цілеспрямованими профілактичними та 

лікувальними заходами в першу чергу стосовно ЧР [11]. 

Згідно з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації та 

Американської асоціації інсульту до групи ЧР інсульту, що не підлягають 

корекції, належать вік, стать, генетичні чинники, расова приналежність, 

низька маса тіла на момент народження. Такі ЧР, як АГ, куріння, ЦД, 

гіперліпідемія (дисліпідемія), фібриляція передсердь, безсимптомний стеноз 

сонних артерій, серпоподібноклітинна анемія, гормональна терапія в 

постменопаузі, вживання оральних контрацептивів, нераціональна дієта, 

недостатня ФА, ожиріння (надмірна маса тіла), відносять до ЧР, що 

підлягають корекції [11, 30]. 

За рекомендаціями ВООЗ основні ЧР інсульту розділили на 4 групи: 

1) ті, що не модифікуються (вік, стать, національність, спадковість); 

2) основні, що модифікуються (ожиріння, нераціональна дієта, високий 

артеріальний тиск, куріння, атеросклероз, гіподинамія, ЦД);  

3) інші, які модифікуються (психічні розлади, соціальний статус, 

емоційне перенапруження, певні медикаменти (контрацептиви тощо), 

зловживання алкоголем або наркотиками); 

4) «нові» (васкуліти, гіпергомоцистеїнемія, порушення зсідання крові) 

[32].  

Як правило, ЧР розвитку інсульту, які не коригуються – це такі 

чинники, які неможливо змінити. Проте їх виявлення дає змогу поліпшити 

стан здоров’я осіб групи підвищеного КВР шляхом запобігання впливу 

інших, модифікованих ЧР. 
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Впровадження в клінічну практику сучасних діагностично-лікувальних 

стратегій можливо лише за умови радикального поліпшення етапності 

надання медичної допомоги пацієнтам [16]. Причому слід враховувати 

резервні можливості організму хворого. Критеріями їх зниження вважаються 

такі функціональні порушення: 

– гіперактивація стрес-індукуючих механізмів (у першу чергу 

симпатоадреналової системи); 

– знижений потенціал стрес-лімітуючих систем (імунної системи, 

системи простогландинів та антиоксидантного захисту тощо);  

– наявність стресових чинників (ішемія та гіпоксія тканин, підвищена 

деструкція клітинних мембран, порушення в системі гемостазу тощо),  

– наявність ознак невротизації особистості, знижена толерантність до 

функціональних навантажувальних проб (проби з дозованим фізичним 

навантаженням, проби вестибулярного навантаження тощо).  

Треба відзначити, що характерною ознакою функціональних розладів 

преморбідного стану є їх зворотність. Насамперед за умови недостатніх 

адаптаційних можливостей організму під впливом несприятливих чинників 

відбувається перехід від здоров'я до хвороби. Разом з елімінацією наявних 

ЧР, першим етапом виявлення, профілактики та лікування хворих із різними 

ССЗ є корекція порушених адаптаційних механізмів саморегуляції. Це 

допомагає запобігти розвитку тяжкої цереброваскулярної патології або ж 

відтягнути час її появи [21, 29]. 

Так, розрізняють гострі (транзиторна ішемічна атака – ТІА, або 

інсульт) та хронічні форми (наприклад, дисциркуляторна енцефалопатія) 

цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ). Певною мірою такий розподіл 

носить умовний характер, оскільки інсульт розвивається на тлі хронічної 

ішемії головного мозку, тобто є однією зі стадій (проміжною або 

завершальною) ЦВЗ [38]. 
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Особливим тягарем ЦВЗ, зокрема й інсульту, є спричинене ними 

порушення якості життя та високий рівень інвалідизації. Відомі такі дані 

офіційної статистики: 

 протягом першого місяця хвороби помирають 46% хворих на 

інсульт; 

 сторонньої допомоги потребують більша половина (53%) хворих 

після перенесеного інсульту; 

 48% пацієнтів мають інвалідизуючі координаторні та рухові 

розлади; 

 психоорганічний синдром розвивається в 30% випадків після 

перенесеного інсульту; 

 лише 10% пацієнтів повертаються до трудової діяльності [7, 40]. 

Протягом останніх п’яти років відзначається тенденція «омолодження» 

ЦВЗ, оскільки третю частину від загальної кількості хворих із порушенням 

мозкового кровообігу склали люди віком до 50 років [38-40, 45]. Слід 

відзначити, що інсульт зумовлює значні економічні втрати. За даними 

офіційної статистики за 2008 рік, річні витрати в зв'язку з даним 

захворюванням у США становили 65,5 мільярда доларів, а в країнах 

Євросоюзу – 27 мільярдів доларів. Відповідно до результатів досліджень, 

проведених у 7 країнах (США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Франція, 

Німеччина, Японія), частота розвитку інсульту становить 214 випадків на 

100 000 осіб. Причому з кожним роком цей показник зростає на 1,9% від 

загального збільшення тривалості життя населення [45, 51-54]. 

В Україні мозковий інсульт займає лише 3,9% у структурі ЦВЗ, а 

основну частину складають хронічна недостатність мозкового кровообігу 

(ХНМК) або дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕП). Вони поступово 

прогресують протягом багатьох років, і в більшості випадків спричиняють 

гострі судинні катастрофи [31, 44]. Підґрунтям хронічної ішемії мозку є 

особлива форма церебральної судинної патології. Вона характеризується 

повільним прогресуючим дифузним функціонально-морфологічним 
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ураженням речовини головного мозку, що обумовлено дефіцитом мозкового 

кровообігу внаслідок залучення в патологічний процес церебральних судин. 

Клінічними проявами цього стану є неврологічні, нейропсихологічні та/або 

психічні порушення [4, 10, 17]. 

З огляду на однакові ЧР розвитку гострої та хронічної ішемії мозку не 

має бути різниці між профілактичними рекомендаціями та заходами у 

випадках як гострих, так і хронічних судинних захворювань головного мозку 

[4, 10, 17]. Одним із основних ЧР, які визначають прогноз захворюваності та 

смертності населення від ССЗ, є АГ. За оцінками світових експертів, щорічно 

9,4 млн. випадків смерті в світі обумовлено ускладненнями АГ [4]. У 

загальній структурі смертності від ССЗ частку АГ становить щонайменше 

45%, а частка гострих порушень мозкового кровообігу складає 51% 

летальних випадків [17]. Високий неконтрольований артеріальний тиск 

призводить не лише до розвитку ІХС і ЦВЗ, а й до формування хронічної 

серцевої недостатності, захворювань периферичних кровоносних судин і 

судин сітківки, порушень функції нирок [10]. 

Наразі приблизно четверта частина дорослого населення світу має АГ. 

Прогнозують, що її поширеність до 2025 року становитиме до 1,5 млрд. осіб 

[11]. За даними Європейського товариства кардіологів (ESC) та 

Європейського товариства гіпертонії (ESH) за 2014 рік, поширеність АГ у 

загальній популяції склала 30-45% із різким збільшенням у міру зростання 

віку пацієнтів [11]. 

Доказом тісного взаємозв'язку ІХС та інсульту з АГ стали результати 

дослідження Syst-Eur (the Systolic Hypertension in Europe). Доведено значне 

зменшення частоти кардіо-цереброваскулярної патології внаслідок зниження 

артеріального тиску (АТ) у хворих на АГ за рахунок адекватної 

антигіпертензивної терапії. Так, зниження систолічного та діастолічного АТ 

у середньому на 10,7/4,7 мм рт. ст. відповідно за чотири роки 

супроводжувалося зменшенням частоти виникнення інсульту на 42%, ІМ – на 

30%, а загалом усіх кардіоваскулярних подій (мозковий інсульт, ІМ, серцева 
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недостатність) – на 31% [11]. Відомо, що зниження систолічного АТ (САТ) 

на кожні 2 мм рт. ст. асоціюється із зменшенням ризику розвитку інсульту на 

25% [11].  

АГ – це модифікований ЧР, який відіграє ключову роль у формуванні 

як гострої, так і хронічної недостатності мозкового кровообігу. Структурні та 

функціональні зміни мозкових артерій за тривалого перебігу АГ можуть 

стати причиною виникнення інсульту, а також різноманітних комплексів 

неврологічних і психічних порушень [12]. АГ – один із найбільш поширених 

і важливих чинників зниження церебрального гемодинамічного резерву (ГР). 

Він визначається здатністю до авторегуляції мозкового кровообігу в 

патологічних умовах. Підтримка стабільного кровопостачання головного 

мозку в межах широкого діапазону змін параметрів центральної 

гемодинаміки є нормою. Також це поліпшує адаптацію мозкового кровообігу 

до несприятливих умов життєдіяльності [12, 28]. У нормі його авторегуляція 

зберігається в діапазоні змін системного САТ від 80 мм рт. ст. до  

180 мм рт. ст. [28, 33, 47, 60]. 

Нейровізуалізаційні дослідження головного мозку демонструють, що 

ушкодження його білої речовини, обумовлені АГ, асоціюються із 

підвищенням ризику розвитку легких порушень пізнавальних функцій. 

Причому ризик виникнення деменції збільшується в кілька разів [47].  

Не менш важливою складовою ефективної профілактики інсульту є 

раннє виявлення атеросклерозу.  

За даними Департаменту охорони здоров'я США, 2016 року з 5 550 000 

летальних випадків 843 410 були обумовленими ССЗ, серед яких 

атеросклероз коронарних і мозкових артерій був причиною смерті в 425 800 і 

179 110 випадках відповідно [11].  

Наразі відомо понад 200 ЧР, які можуть обумовити виникнення та 

прогресування атеросклерозу. Проте основними серед них є куріння, АГ і 

гіперхолестеринемія. Так, підвищений АТ (САТ понад 195 мм рт. ст.) 

збільшує ризик розвитку коронарних подій втричі, гіперхолестеринемія (8,5 
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ммоль/л і більше) – в 4 рази, а куріння – в 1,6 раза. За поєднання цих 

чинників ризик кардіоваскулярних катастроф збільшується в 16 разів. 

Відповідно до результатів численних досліджень, основний механізм 

пошкодження судинного ендотелію пов'язаний із так званим оксидативним 

стресом (процесом надмірного утворення вільних радикалів), що і зумовлює 

виникнення ендотеліальної дисфункції. Зокрема, вільні радикали є 

своєрідною пасткою для молекул оксиду азоту (NO), оскільки блокують його 

фізіологічну дію на судини [18, 24, 46]. Порушення синтезу NO у відповідь 

на дію медіаторів запалення або гемодинамічних порушень на тлі дисфункції 

ендотелію є однією з головних причин виникнення атеросклерозу [181, 207]. 

Атеросклеротичні зміни судинної стінки пов’язано з дисбалансом 

ліпопротеїнів у плазмі крові, внаслідок чого відбувається взаємодія 

ендотеліальних клітин судинної стінки із патогенними ліпопротеїнами 

низької щільності (ЛПНЩ). Проте і сьогодні не з’ясовано остаточно, чи саме 

дисбаланс ліпопротеїнів є першопричиною змін судинної стінки, чи, 

можливо, основним чинником надмірного проникнення холестерину (ХС) у 

клітини ендотелію є початкові зміни власне цих клітин внаслідок дії будь-

яких інших пошкоджуючих чинників (наприклад, турбулентний потік крові 

як гемодинаміний ушкоджуючий чинник дійсно обумовлює ранній розвиток 

атеросклерозу). Ендотеліальне пошкодження судинної стінки спричиняє 

порушення низки процесів, що відбуваються в клітинах інтими. Насамперед 

відбувається проліферація гладеньком’язових клітин під впливом чинників 

росту (тромбоцитарного, фібробластного) [181, 207, 223]. Вважається, що ці 

новоутворені метаболічно активні клітини не мають рецепторів (або їх 

діяльність блоковано), що сприяють видаленню накопиченого в них 

холестерину за допомогою ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ). Це 

означає, що в умовах інфільтрації інтими модифікованими ЛПНЩ дані 

клітини можуть самостійно трансформуватися в так звані пінисті клітини, 

або клітини-попередники майбутньої атеросклеротичної бляшки. Зокрема, 

пінисті клітини знаходять у великій кількості в ліпідних плямах артерій. Крім 
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цього, у них мікроскопічно виявлено моноцити, лімфоцити та інші клітини. 

Це свідчить про залучення в процес формування атеросклеротичної бляшки 

імунної системи [233]. 

Моноцити мають властивість захоплювати та видаляти модифіковані 

ЛПНЩ з ендотелію судин, що можна трактувати як захисну реакцію 

артеріальної стінки на процес атерогенезу. Але з незрозумілих до цього часу 

причин частина моноцитів разом із захопленими ними модифікованими 

ЛПНЩ гине безпосередньо в ендотелії, залишаючи в клітинах інтими так і не 

видалені патогенні ліпіди. У подальшому за рахунок проліферації 

гладеньком'язових клітин і синтезу ними сполучнотканинних чинників 

(еластин, колаген) починає формуватися фіброзна тканина – майбутня 

фіброзна бляшка [242, 246, 249]. 

Як відомо, фіброзна бляшка має покришку. Вважають, що різноманітні 

пошкодження цієї покришки зумовлюють початок наступної стадії 

атеросклеротичного процесу – тромбоутворення. Найчастіше місцем 

утворення пристінкового тромбу є виразки на поверхні фіброзної бляшки. 

Наразі причини, які активують тромбоутворення, достеменно невідомі. 

Існують припущення, що активація й агрегація тромбоцитів відбуваються 

внаслідок дії чинника агрегації тромбоцитів. Це є пусковим моментом для 

низки патологічних процесів, що підсилюють алергічні та запальні реакції в 

організмі. Чинник агрегації тромбоцитів може продукуватися як власне 

ендотеліальними клітинами, так і лімфоцитами та моноцитами, наявними в 

зоні атерогенних формувань [246, 256, 262]. 

Також провокуючим чинником тромбоутворення є спазм артеріол. У 

нормі клітини ендотелію здатні продукувати субстанцію, яка впливає на 

гладеньку мускулатуру артерій, сприяючи її дилатації. Проте цей захисний 

механізм може пригнічуватися накопиченням модифікованих ЛПНЩ, і як 

наслідок активується судинозвужувальний ефект [262, 281, 330, 332]. 

Завершальним патогенетичним етапом атеросклеротичного процесу є 

кальциноз або звапніння фіброзної бляшки. Слід зазначити, що кальциноз 
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характерний саме для фіброзних бляшок і не трапляється на стадії ліпідних 

смужок і плям [332]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що усунення причин, які провокують 

атерогенез на стадії ліпоїдозу, може сприяти регресу початкових 

атеросклеротичних змін. Зокрема, відомо багато випадків спонтанного 

зникнення ліпідних плям практично в будь-якому віці, тому, очевидно, 

чинники, що сприяють цьому процесу, є дуже різними.  

Одним із основних немодифікованих ЧР є вік [11]. Скринінг 

випадкової репрезентативної вибірки з відкритої загальної популяції 

чоловіків віком 20-54 роки показав, що поширеність кардіоваскулярних подій 

різко зростає (в 2,5-3 рази) в чоловіків віком 40-49 років і більше [11]. 

Також до немодифікованих ЧР належить стать. За даними дослідження 

EuroHeart, зазвичай жінки починають хворіти на ССЗ на 10 років пізніше, ніж 

чоловіки. Із настанням менопаузи КВР зростає, оскільки виникає дефіцит 

гормонів яєчників, і як наслідок – створюються умови для розвитку АГ, 

гіперліпідемії, ЦД, центрального ожиріння та метаболічного синдрому [11]. 

У жінок віком 50-59 років основними ЧР інсульту є АГ та ожиріння [143]. 

Передчасне припинення функціонування яєчників або їх видалення у віці до 

45 років корелює з підвищенням частоти виникнення ССЗ, ІМ і смертності в 

цілому. Часовий проміжок між «вимиканням» функції яєчників і 

підвищенням КВР може дорівнювати 5-10 років [172]. Зрозуміло, що такі 

чинники ризику ССЗ, як прееклампсія в анамнезі та синдром полікістозних 

яєчників, є характерними лише для жінок [173, 174]. Крім цього, куріння, ЦД 

і гіперліпідемія значно більше впливають на ризик ССЗ у жінок, ніж у 

чоловіків [173]. 

Більшість існуючих даних свідчать, що порівняно з жінками 

підвищений рівень ХС ЛПНЩ як ЧР БСК є більш значущим у чоловіків, ніж 

у жінок. Причому невисокий рівень ХС ЛПВЩ і підвищений вміст 

тригліцеридів у плазмі крові є вагомим ЧР ССЗ у жінок [11]. Результати 

численних досліджень, в яких вивчалися питання первинної профілактики 
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ССЗ, не змогли продемонструвати значущу користь статинів у зниженні КВР 

у жінок із низьким і помірним ризиком. У клінічному дослідженні ASCOT 

(Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trials) показано, що гіполіпідемічні 

препарати мали більшу ефективність у чоловіків, ніж у жінок [177]. Причому 

перша гостра цереброваскулярна подія достовірно виникала в чоловіків у 

молодшому віці порівняно з жінками. За даними програми МОНИКА, 

захворюваність на інсульт та ІМ жінок віком 25-64 роки є однаковою, а 

частота інсультів та ІМ у жінок є значно нижчою, ніж у чоловіків. Так, ІМ 

розвивається у чоловіків у 4,5 раза частіше, ніж у жінок. Причому частота 

виникнення ІМ у чоловіків перевищує в них же частоту виникнення інсульту 

в 2-2,4 раза [78].  

За даними ВООЗ, стан здоров'я залежить від генетичних чинників на 

20-22%. Мета-аналіз результатів когортних досліджень продемонстрував, що 

обтяжений родинний анамнез відносно інсульту підвищує ризик його 

розвитку майже на 30% [11].  

Одним із найважливіших ЧР розвитку ішемічного інсульту є ІХС [80]. 

Дослідження, проведені в НДІ неврології РАМН, показали, що різні 

патологічні зміни ССС виявляються під час детального обстеження у 70-75% 

хворих, які перенесли ішемічні порушення мозкового кровообігу. 

Найчастіше в пацієнтів із гострим або перенесеним ішемічним інсультом 

діагностуються різні форми ІХС, включаючи гострий ІМ, нестабільну та 

стабільну стенокардію, постінфарктний кардіосклероз, а також порушення 

ритму серця [51 - 54].  

Наразі відомо понад 20 джерел кардіальної емболії, найбільш 

значущими з яких є постінфарктні зміни міокарда, неревматична ФП, набуті 

вади серця [82]. У більшої частини пацієнтів з ішемічним інсультом вдається 

виявити зміни, асоційовані з ризиком парадоксальної емболії. Як правило, це 

відкрите овальне вікно та артеріально-венозні легеневі шунти [83]. За 

оцінками взаємозв'язку ішемічного інсульту та ФП встановлено, що ФП 

неревматичного ґенезу щорічно провокує виникнення 5% ішемічних 
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інсультів, а ревматичного – в 5 разів частіше зумовлює виникнення ГПМК. 

Водночас смертність від ішемічного інсульту в осіб із ФП вдвічі перевищує 

цей показник у загальній популяції [84]. У світі справжня поширеність ФП 

становить майже 2% [185]. ЇЇ поширеність збільшується з віком – менше від 

0,5% у віці 40-50 років і до 5-15% у віці 80 років. Відомо, що в чоловіків дане 

порушення серцевого ритму розвивається частіше, ніж у жінок [186]. 

Надмірна маса тіла, надто з відкладенням жиру в ділянці живота та 

внутрішніх органів, призводить до розвитку ІХС, АГ, атеросклерозу, ІМ, 

мозкових інсультів. До основних причин ожиріння відносять неправильне 

харчування та гіподинамію [87, 88, 90]. Найбільш несприятливим для 

здоров'я видом ожиріння та характерним для чоловіків є абдомінальне (в 

основному жировий шар формується між внутрішніми органами в ділянці 

талії). Найважливіше значення для енергетичного балансу та збереження 

оптимальної маси тіла має ФА – ключова детермінанта для витрати енергії 

[89]. Гіподинамія є одним із провідних ЧР розвитку таких неінфекційних 

хвороб, як ССЗ, ЦД2 і деякі типи раку [86, 91]. 

Першою визнаною сучасною неінфекційною епідемією є ЦД. У 

проспективних дослідженнях показано, що ризик смерті від інсульту серед 

пацієнтів із ЦД2 був в 2,8 раза вищий, ніж у пацієнтів без ЦД. Також за 

наявності ЦД ризик смерті від ішемічного інсульту був вищим у 3,8 раза, від 

внутрішньомозкового крововиливу – в 1,5 раза, а від субарахноїдального 

крововиливу – в 1,1 раза [92]. За результатами порівняльного аналізу 

клінічних даних і морфологічної структури бляшок каротидного синуса 

виявлено, що для пацієнтів із ЦД2 характерним є частіший розвиток 

стенозуючого атеросклерозу сонних артерій, а також активніший його 

перебіг [93]. За офіційними даними, в світі наразі налічується близько 366 

млн. хворих на ЦД (7% населення планети), половина з яких – це люди 

працездатного віку (40-59 років) [94]. 

Відомо, що куріння провокує такі протромботичні зміни в системі 

гемостазу: підвищує рівень фібриногену та в’язкість крові, збільшує 
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функціональну активність тромбоцитів. Крім цього, куріння зумовлює 

підвищення АТ, внаслідок чого ризик розвитку інсульту зростає вдвічі, 

прискорюючи розвиток атеросклерозу сонних і коронарних артерій [22, 95]. 

Є дані стосовно генотоксичності тютюнового диму та його впливу на 

прискорення процесів старіння організму людини [96]. 

Підвищення АТ, рівня тригліцеридів (ТГ) у крові, збільшення 

агрегаційної активності тромбоцитів і коагуляції крові можуть бути 

викликаними зловживанням алкоголю (систематичне вживання понад 70 г 

чистого етанолу на добу або запої). Також надмірне вживання алкоголю 

провокує виникнення пароксизмальних тахікардій і кардіоміопатії. За даними 

Американської кардіологічної асоціації, вживання алкоголю в дозі, що 

перевищує 70 г чистого етанолу на день для чоловіків і 35 г для жінок, 

супроводжується підвищеним ризиком розвитку ССЗ та інсульту (надто за 

геморагічним типом), і як наслідок – смерті від цих хвороб [14]. Небезпечним 

може бути й застосування оральних контрацептивів для жінок із 

додатковими ЧР (наприклад, куріння може призвести до розвитку 

тромбоемболічних подій). Відповідно до консенсусної заяви Міжнародного 

товариства з менопаузи, замісна гормональна терапія в період менопаузи в 

здорових жінок віком 50-59 років не підвищує ризик ІХС, а навпаки, може 

навіть його знизити [23, 75]. Проте за інформацією Американської асоціації 

боротьби з інсультом, гормональну терапію (кон’юговані естрогени з або без 

медроксипрогестерону ацетату; селективні модулятори естрогенових 

рецепторів (СМЕР) – ралоксифен, тамоксифен або тиболон) не слід 

використовувати з метою первинної профілактики інсульту в жінок у 

постменопаузі (клас III, рівень доказовості А) [97]. В Україні популяційних 

досліджень поширеності приймання оральних контрацептивів не проводили. 

Одним із найважливіших незалежних ЧР ішемічного інсульту та 

смерті, надто в перші місяці після епізоду ГПМК, розглядають ТІА [98]. 

Існує думка, що прогностичне значення ТІА важливо саме як клінічного 
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синдрому. Це дає змогу ідентифікувати пацієнтів із «набором» найбільш 

значущих ЧР інсульту [22]. 

З огляду на тісний зв'язок ЧР один з одним, їх взаємопотенціюючу дію, 

багатофакторність етіології ССЗ, вплив на стан здоров’я чинників КВР стали 

розглядати не дихотомічно, а сумарно. Результатом цього стало формування 

загальновизнаної сьогодні концепції сумарного КВР. Згідно з концепцією 

профілактики ССЗ, існують три її стратегії: 1) популяційна, 2) стратегія 

високого ризику; 3) вторинна профілактика [99]. Найбільший соціально-

економічний і медичний ефекти досягаються шляхом одночасного 

застосування всіх трьох стратегій. Основна роль у реалізації стратегії 

високого ризику та вторинної профілактики належить медичним працівникам 

первинної ланки охорони здоров'я, які постійно контактують із пацієнтами та 

можуть певним чином плинути на спосіб життя своїх хворих [86]. 

Незважаючи на певну вивченість у світі та в Україні низки ЧР ЦВЗ, 

слід взяти до уваги, що показники їх розповсюдженості та взаємозв’язку 

постійно змінюються. Відтак виникає необхідність у проведенні 

систематичних комплексних досліджень поширеності ЧР серед населення з 

метою ефективнішого планування профілактичної роботи як на рівні 

типового лікувально-профілактичного закладу, так і для реалізації стратегії 

популяційної профілактики ЦВЗ.  

За офіційними даними МОЗ України, останніми роками в нашій 

державі налічується понад 3 млн. хворих із різними формами ЦВЗ, тобто це 

6-7% населення (поширеність близько 8,5 тис. на 100 тис. населення). 

Причому 93-95% усіх діагностованих випадків ЦВЗ – це ДЕП [101].  

Наразі в міжнародних класифікаційних системах DSM-4 і МКБ-10 така 

нозологічна форма, як ДЕП, відсутня. В рамках Міжнародної класифікації 

хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) класифікація видів ЦВЗ проводиться на 

підставі переважного ураження судинної системи головного мозку. Зокрема, 

це відображено у відповідних рубриках: I 65 – «Закупорювання та стеноз 

прецеребральних артерій, що не призводять до ішемічного інсульту (ІІ)», I 66 
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– «Закупорювання та стеноз церебральних артерій, що не призводять до 

інсульту». Також залежно від провідного клінічного синдрому ЦВЗ 

класифікують у рубриках I 67 – «Інші цереброваскулярні хвороби»: I 67.2 – 

церебральний атеросклероз; I 67.3 – прогресуюча судинна 

лейкоенцефалопатія, хвороба Бінсвангера; I 67.4 – гіпертензивна 

енцефалопатія, I 67.8 – інші уточнені ураження судин мозку: гостра 

цереброваскулярна недостатність, хронічна ішемія мозку. Крім цього, окремо 

виділяють судинну деменцію. Це рубрика F01 (F 01.0 – судинна деменція з 

гострим початком, F 01.1 – мультиінфарктна деменція, F 01.2 – підкоркова 

судинна деменція, F 01.3 – мішана коркова та підкоркова деменція). Також 

виділяють низку неврологічних синдромів, що розглядаються як наслідки 

перенесених ЦВЗ (рубрика I 69) [102].  

Кожна країна має свої національні особливості лікування та 

діагностики, які ґрунтуються на величезному національному досвіді. 

Результатом такого загальнонаціонального досвіду є класифікаційні 

рекомендації ВООЗ «Міжнародна статистична класифікація хвороб і 

проблем, пов'язаних зі здоров'ям» 10-го перегляду (МКХ-10). Проте не слід 

забувати, що впровадження МКХ-10 у кожній країні вимагає адаптації до 

традицій та особливостей національної системи охорони здоров’я [43, 102]. 

Слід пам'ятати і про те, що МКХ-10 є світовою стандартною методикою для 

збирання даних про захворюваність і смертність [69]. 

 

1.2. Взаємозв’язок між ураженням серця та мозку за наявності 

церебрального атеросклерозу 

 

Безперечно, значну зацікавленість у лікарів різних фахів викликають 

уявлення про взаємозв’язок кардіальної та церебральної патології, які 

динамічно розширюються. Вже протягом тривалого часу зміну функції та 

структури міокарда у відповідь на гостру або хронічну ішемію головного 

мозку розглядають у рамках церебро-кардіального синдрому – складного 
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комплексу структурних, метаболічних та електрофізіологічних порушень, які 

виникають у міокарді. 

Останніми роками спостерігається зростання кількості судинних 

захворювань, в тому числі й ГПМК. Одним із найбільш поширених 

захворювань ССС є АГ, яка водночас є найбільш істотним ЧР розвитку 

ГПМК, причому цей ризик чітко підвищується з віком [51-54]. Як відомо, 

інсульт лідирує серед причин інвалідизації населення. Це захворювання 

характеризується наявністю значної кількості етіологічних і патогенетичних 

механізмів розвитку. Відповідно до сучасних класифікацій, зокрема 

класифікації TOAST (1993), розрізняють три основних етіопатогенетичні 

варіанти (підтипи) ішемічного інсульту (ІІ): 1) кардіоемболічний,  

2) атеротромботичний (церебральна макроангіопатія); 3) лакунарний 

(церебральна мікроангіопатія). Також існує ціла низка більш рідкісних 

підтипів ішемічного інсульту, але сумарна частота їх виникнення є 

невисокою (менше від 5%). 

Більшість пацієнтів із ГПМК мають різноманітну кардіальну патологію 

[51-54]. Очевидним є те, що повноцінне обстеження ССС кожного пацієнта, 

який переніс інсульт, є нагальною потребою. Це є базисом адекватного 

лікування в гострий період інсульту та ефективної профілактики повторних 

ГПМК, і, відповідно, зменшення ризику подальших кардіоваскулярних 

ускладнень [54]. З одного боку, тісний взаємозв’язок кардіальної та 

цереброваскулярної патології обумовлено спільністю низки ЧР виникнення 

ІХС та інсульту. А з іншого – цей взаємозв’язок зумовлений тим, що 

патологія ССС є одним із визначальних ЧР у патогенезі порушення 

мозкового кровообігу [51]. Нерідко ІХС є проявом генералізованого 

атеросклерозу, тому зазвичай вона поєднується з каротидним 

атеросклерозом, ТІА або інсультом [52]. У зв’язку з широким застосуванням 

у клінічній практиці холтерівського моніторингу (ХМ) ЕКГ та 

ехокардіографії (ЕхоКГ) істотно змінився перелік нозологічних форм і 

конкретних видів кардіальних розладів, пов’язаних із церебральними 
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емболічними ускладненнями [53]. Широке впровадження сучасних методів 

діагностики в кардіології та неврології не лише розширило уявлення про 

причини ІІ, а й продемонструвало той факт, що ціла низка серйозних 

захворювань ССС тривалий час можуть перебігати асимптомно та 

маніфестувати у вигляді інсульту [51-54]. Разом із цим патологія ССС може 

відігравати негативну роль не лише в ранній, а й у пізніші періоди 

резидуальної стадії ГПМК [52, 177]. Декомпенсація CCЗ (ангінозні напади, 

серцева недостатність, порушення серцевого ритму) може відбутися як у 

гострій, так і в інших стадіях інсульту, що обтяжує та сповільнює процес 

реабілітації. Крім цього, існують транзиторні зміни серцевої діяльності, які 

можуть бути зафіксованими вперше або свідчити про наявність латентної 

кардіальної патології [51]. Ці транзиторні порушення обумовлено 

церебральним ураженням, і визначаються вони терміном 

«цереброкардіальний синдром» (ЦКС). Так, ГПМК можуть зумовити різні 

зміни діяльності ССС у межах ЦКС [52]. Гостра стадія ІІ супроводжується 

функціональними порушеннями ССС внаслідок виникнення патологічних 

змін у тканині міокарда. 

У патогенезі ЦКС провідну роль відіграють розлади вегетативної 

регуляції діяльності ССС та зміни функції гіпотaлaмо-гіпофізaрно-

нaдниркової системи, що призводять до морфо-функціональних змін 

кардіоміоцитів [9, 13, 15, 25, 95, 96]. Ці зміни виникають прижиттєво та 

прогресують на тлі експериментальної ішемії півкуль головного мозку. Крім 

того, істотні структурні порушення міокарда не пов’язано з розладом 

коронарного кровообігу. Вони не є власне ішемічними, але можуть 

посилювати перебіг супутньої кардіоваскулярної патології в хворих з 

інсультом [25, 43]. Зокрема, більшість дослідників вважають, що характер 

мозкового ураження не відіграє суттєвої ролі, а розвиток ЦКС залежить 

насамперед від раптовості та швидкості розвитку інсульту, підвищення 

внутрішньочерепного тиску, набряку мозку, стиснення стовбура мозку [48, 

61, 62, 68, 69]. За умови гострої ішемії головного мозку дисбаланс у роботі 
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гуморальних систем провокує зміни aдренергічного апарата та посилення 

перекисного окислення ліпідів мембран кардіоміоцитів. Це викликає 

зменшення щільності й афінності бета-aдренергічних рецепторів 

кaрдіоміоцитів, збільшення кількості кaтехоламінів у міокарді, що 

призводить до морфо-функціональних порушень мембран клітин із 

розвитком різноманітних аритмій [61, 62]. 

Отже, мозковий інсульт викликає порушення діяльності ССС, які в 

свою чергу справляють певний вплив на перебіг інсульту, а в деяких 

випадках є безпосередньою причиною смерті хворого. Часто ГПМК може 

супроводжуватися «цереброгенними» змінами ЕКГ. Зазвичай у таких хворих 

спостерігається збільшення зубця Р у відведеннях II, III, AVF, зміщення 

сегмента ST, подовження інтервалу QT, двофазний або негативний зубець Т, 

реєструється синусова тахікардія. Нерідкими знахідками є нaдшлуночкові та 

шлуночкові екстрaсистоли, пароксизми ФП, порушення aтріовентрикулярної 

провідності. Тaкож у пацієнтів із коронарною хворобою серця відбувається 

зниження фракції викиду лівого шлуночка у відповідь на гостру осередкову 

церебральну ішемію [84 – 89, 186, 187, 189, 192]. Важливими ЕКГ-ознaкaми 

ЦКС є зміни сегмента ST і зубця Т, що відображають процес реполяризації 

мембран міокaрдіальних клітин, але не обов’язково пов’язані з патологією 

серцевого м’яза. Ці зміни можуть бути у вигляді збільшення тривалості 

сегмента ST, його зміщення, деформації, а також проявлятися вкороченням, 

сплощенням, або формуванням негативного зубця Т, появою зубця U. У ході 

низки спостережень реєструвалися як «нейрогенні» депресії сегмента ST, так 

і тривалі епізоди безбольової ішемії міокарда [61, 62]. Безбольова ішемія 

міокарда є серйозним минущим порушенням перфузії міокарда, хоча і не 

супроводжується нападом стенокардії або його еквівалентами [62]. 

Проявами ЦКС можуть бути і порушення серцевого ритму. Доведено, 

що в 76% хворих у гострій стадії мозкового інсульту виникають порушення 

серцевого ритму, провідності та фази реполяризації, які можуть бути 

пов’язаними з гострим періодом інсульту [3, 61, 62]. У 70-75% хворих у 
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гострій стадії інсульту реєструються порушення ритму та провідності серця, 

взаємопов’язані з церебральним пошкодженням [61]. Порушення серцевого 

ритму можуть негативно впливати на репаративні процеси в зоні 

церебральної ішемії. Було відомо, що часта нaдшлуночковa екстрaсистолія 

може обумовлювати зменшення мозкового кровообігу на 7%, шлуночковa 

екстрaсистолія – на 12%, а шлуночковa пaроксизмaльнa тaхікардія – на  

40-75%. Тривалі надшлуночкові пароксизмальні тахікардії призводять до 

значного зменшення ударного об’єму лівого шлуночка з наступним 

погіршенням церебральної гемодинаміки. Так, виявлено зниження мозкового 

кровообігу на тлі екстрасистолії та суправентрикулярної тахіаритмії на  

8-25%. Також у гострій стадії інсульту описано появу неврогенної депресії 

сегмента ST, що погіршує перебіг постінсультного періоду [50, 61, 62, 64, 

195, 197, 199-201, 203, 204]. Отже, порушення ритму серця можуть бути 

одним із патогенетичних механізмів інсульту. Вони можуть виникати як 

результат уже наявної кардіальної патології в хворих з інсультом, так і 

зникати після завершення гострої фази інсульту. Незалежно від причин їх 

появи, епізоди аритмогенного зниження АТ в умовах порушення 

авторегуляції мозкового кровообігу можуть призводити до додаткового 

погіршення кровопостачання мозку. Прoте досліджень, які оцінюють 

динаміку постінсультного невролoгічного відновлення залежно від якісних і 

кількісних характеристик аритмій небагато. Перебіг постінсультного періоду 

може визначатися не лише розвитком порушень серцевого ритму, а й станом 

вегетативної нервової системи (ВНС) як чинника модуляції функцій серця. 

Неадекватна зміна балансу симпатичної та парасимпатичної нервової 

системи ускладнює перебіг патологічного процесу, оскільки симпатична 

іннервація серця має стимулюючий характер. Причому парасимпатична 

іннервація внаслідок взаємодії з внутрішньосерцевими механізмами може як 

сповільнювати, так і посилювати діяльність серця [49, 61, 62]. Порушення 

динамічної організації ВНС провокує дезадаптивні реакції, що підвищує 

чутливість міокарда до ушкoджуючих агентів. 
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У хворих із різним перебігом інсульту виявляються різні варіанти змін 

ступенів вегетативної регуляції. Оцінка цих змін обох відділів ВНС 

використовується для прогнозування тяжкості та наслідків захворювання [14, 

23, 32, 34, 61, 62]. У хворих із тяжким перебігом інсульту (в тому числі і 

летальні випадки) підвищується активність симпатичного відділу ВНС – на 

ЕКГ реєструються ознаки субендокардіальної або субепікардіальної ішемії. 

За легкого перебігу інсульту, як правило, перевантаження симпатичного 

відділу ВНС відзначається лише в першу добу захворювання з подальшим 

переважанням тонусу парасимпатичного відділу. Зміни на ЕКГ у таких 

хворих зазвичай не реєструються. Отже, в процесі розвитку інсульту 

виражене посилення тонусу симпатичного відділу ВНС і перенапруження 

регуляторних систем частіше поєднуються з ознаками пошкодження 

міокарда за даними ЕКГ [3, 61, 62, 150, 226, 231, 232, 235]. 

Рівень смертності пацієнтів, які перенесли ГПМК, визначається не 

лише церебральними, але й кардіальними причинами [30, 37, 92, 102, 104, 

106, 107]. З одного боку, це обумовлено значним поширенням серцевої 

патології в загальній популяції, з іншого – кардіальна дисфункція може 

спричинюватися безпосередньо пошкодженням головного мозку. Одними з 

перших досліджень, що довели взаємозв’язок між порушеннями серцевого 

ритму та ураженням головного мозку, в тому числі і смертністю від ССЗ, 

включаючи раптову серцеву смерть, стали дослідження L. Reinstein, S. Lavy 

та J.R. Mikolich [6]. Так, було виявлено, що стимуляція окремих зон 

гіпоталамуса, переважно задньої групи ядер, викликала появу шлуночкових 

аритмій, а стимуляція передньої групи ядер у кішок на тлі приймання 

дигіталісу справляла протекторну дію. ГПМК асоціюється з високою 

активністю симпатичної нервової системи, що супроводжується 

підвищенням рівня катехоламінів, внаслідок чого розвиваються аритмії та 

неспецифічні ЕКГ-ознаки ішемічного ураження міокарда [163, 238, 243, 244]. 

Це впливає на результат захворювання та призводить до збільшення ризику 

раптової смерті [267-270, 282, 307]. Доведено, що в пацієнтів із 
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патологічними змінами в серці (наприклад, із дилатацією передсердь, ІХС 

або гіпертрофією лівого шлуночка) реакції ВНС можуть бути провокуючим 

чинником розвитку аритмій. Існує припущення, що дисфункція вегетативної 

регуляції ССС впливає на виживання хворих після перенесеного інсульту 

[134, 138, 142, 147, 255, 258]. 

Локальні ураження головного мозку, в тому числі ГПМК, можуть 

призвести до радикальної зміни домінантної півкулі та виражених змін 

міжпівкульної взаємодії. Є припущення, що існує неідентичність 

функціональних зв’язків великих півкуль із регуляторними серединними 

утвореннями мозку. Зокрема, виявлено тіснішу функціональну взаємодію 

діенцефальних структур із правою півкулею, а стовбура та гіпокампа – з 

лівою [6, 112, 114 – 116, 118, 120]. Існує думка, що кількість міжпівкульних 

когерентних зв’язків у похилому та старечому віці є меншою, ніж у 

молодому [2, 55, 60, 114, 144, 156, 171]. Вважається, що зниження 

міжпівкульної асиметрії в літніх людей може бути пов’язано зі зниженням 

спеціалізації півкуль і/або пластичними перебудовами, спрямованими на 

компенсацію дисфункції мозку, пов’язаної з енергетичним дефіцитом і 

втратою нейронів [132, 144, 150, 183]. Також зміни міжпівкульної взаємодії в 

старечому віці пов’язано зі структурними та функціональними порушеннями 

в комісуральних системах, найважливішою з яких є мозолисте тіло. Існують 

дані стосовно кореляції ступеня асиметрії мозку, активності функціонування 

синусового вузла, ступеня загальної напруги серцевих регуляторних 

механізмів. Крім цього, відповідно до результатів дослідження довільної 

регуляції частоти пульсу виявлено зміни електричної активності в передніх 

відділах правої півкулі за їх відсутності в лівій [6, 61, 62, 120]. Виражені 

зміни серцевого ритму зареєстровано на тлі ураження та унілатеральної 

інактивації правої півкулі головного мозку з утворенням у ній домінантного 

осередку. Існують дані, що права півкуля домінує в обробці серцево-судинної 

аферентації. Результати деяких експериментальних і клінічних досліджень 

свідчать про функціональну міжпівкульну асиметрію мозку. Так, порушення 
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серцевого ритму найчастіше трапляються за правопівкульного ураження 

головного мозку. Причому основний вплив на серцево-судинну автономну 

регуляцію справляють кора острівця, амігдалярна ділянка та латеральні ядра 

гіпоталамуса. Зокрема, проведено оцінку серцево-судинної автономної 

регуляції та ризику розвитку аритмій на тлі ураження правої півкулі із 

залученням острівця [3, 6]. Спостереження хворих після перенесеного 

інсульту проводили протягом року. Первинною кінцевою точкою була 

можлива смерть пацієнта за цей період. На підставі отриманих результатів 

автори вважають, що вік, тяжкість інсульту на момент госпіталізації, 

наявність ураження правого острівця, наявність шлуночкової тахікардії за 

результатами ХМ ЕКГ можуть бути незалежними предикторами летального 

кінця протягом першого року після інсульту. 

У сучасній літературі трапляються лише поодинокі праці, які вказують 

на існування взаємозв’язку системної, церебральної та кардіальної 

гемодинаміки в пацієнтів, які перенесли інсульт. Зокрема, доведено, що 

залучення правого острівця на тлі ураження правої півкулі мозку може 

призводити до розвитку аритмій із несприятливими прогностичними 

наслідками [2, 3, 6, 125, 126, 132, 140, 302]. Відзначено збільшення випадків 

раптової серцевої смерті хворих із каротидним атеросклерозом і 

лівопівкульними інфарктами мозку, а також зв’язок між локалізацією 

ураження головного мозку та кардіальними порушеннями [8, 20, 149, 152, 

165]. Деякі автори зауважують, що пролонгований інтервал QT є 

предиктором розвитку життєво небезпечних аритмій у пацієнтів із 

церебральною ангіопатією [19, 77, 134, 141, 150]. Виявлено взаємозв’язок 

між правопівкульним інсультом і суправентрикулярною аритмією, а також 

між лівопівкульним інсультом і шлуночковими порушеннями серцевого 

ритму [16, 19, 94, 96, 115, 135, 137]. 

Одним із найважливіших напрямків кардіоневрології є вдосконалення 

методів діагностики, профілактики та терапії поєднаних кардіальних і 

церебральних захворювань. Церебро-кардіальні порушення, що виникають у 
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гострий період ІІ, є багатогранними. Інсульт внаслідок функціонально-

морфологічних уражень мозку провокує кардіальні порушення (аритмії, 

ішемію міокарда). Надто вираженими ці порушення є за локалізації інсульту 

в вертебро-базилярному басейні. Визначено півкульні особливості впливу 

інсульту на функціональний стан ССС. Характер і ступінь порушення 

функціонального стану серця в хворих з інсультом значною мірою 

визначають клінічний перебіг і прогноз як гострого, так і реабілітаційного 

періоду ГПМК. 

Отже, попри порівняльну «молодість» кардіоневрології як наукового 

напрямку визначено роль патології серця в патогенезі інсульту, вивчено деякі 

центральні механізми нервової регуляції діяльності серця та особливості 

кардіо-церебральних взаємозв’язків у гострий період інсульту. Проте досі не 

досліджено динамічні механізми формування особливостей церебро-

кардіальних взаємозв’язків у хворих із різними стадіями церебрального 

атеросклерозу. 

 

1.3. Вплив цукрового діабету на розвиток артеріальної гіпертензії 

та особливості її корекції згідно із сучасними клінічними 

рекомендаціями 

 

Безперечно, АГ можна вважати глобальною проблемою системи 

охорони здоров’я практично всіх країн. Майже чверть населення земної кулі 

хворіє на АГ. За її поєднання з такими розповсюдженими ЧР, як 

дисліпідемія, ЦД, ожиріння, гіподинамія, куріння, АГ стає причиною 

щонайменше 70-75% інсультів та 80-90% ІМ. Слід зауважити, що в Україні 

частота інсультів удвічі перевищує частоту ІМ. Крім цього, АГ – основний 

ЧР розвитку низки серцево-судинних ускладнень, які призводять до 

передчасної інвалідизації та смерті багатьох пацієнтів. Вона суттєво збільшує 

частоту хронічної хвороби нирок, інсульту, серцевої недостатності (СН), 

захворювань периферичних судин і кардіоваскулярної смерті [11, 94, 159]. 
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У світі наразі понад 400 мільйонів людей хворіють на ЦД. А в Україні 

ця цифра перевищує 1 мільйон осіб. Так, ЦД вважають «чумою XXI 

сторіччя» [101, 173]. Основною причиною інвалідизації та смерті таких 

хворих є ССЗ, у виникненні яких значна роль відводиться саме АГ. Згідно з 

офіційними статистичними даними, її виявляють у 80% пацієнтів із ЦД2 [26]. 

Одночасна наявність АГ і ЦД значною мірою підвищує ризик уражень 

органів-мішеней, що пов’язано з порушеннями мікро- та макроциркуляції в 

артеріях різного діаметра [57, 108, 134]. Водночас розповсюдженість ЦД 

серед когорти пацієнтів з АГ у 2-2,5 раза перевищує таку серед людей із 

нормальним АТ [5, 101, 160]. Механізми розвитку АГ у хворих на ЦД1 і ЦД2 

різняться. Так, у хворих на ЦД1 розвиток АГ, як правило, пов’язано з 

прогресуванням патології нирок (діабетичної нефропатії), тобто він має 

вторинний характер. Підвищення АТ у цих пацієнтів відбувається через 10-

15 років після дебюту ЦД і зберігається після діагностики діабетичного 

ураження нирок. Вторинну (симптоматичну) ниркову АГ у хворих на ЦД1 

обумовлено високою активністю тканинної ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи (РААС). Ангіотензин ІІ є потужним 

вазоконстриктором, якому властиві проліферативна, прооксидантна та 

протромбогенна дії, що в свою чергу призводить до склерозу та фіброзу 

паренхіми нирок. Значною мірою саме висока активність ангіотензину II на 

тлі високого АТ обумовлює прискорення розвитку патологічних змін у ССС і 

прогресування атерогенезу. 

Проте обтяжений родинний анамнез щодо АГ може відігравати певну 

роль у розвитку діабетичної нефропатії та АГ у хворих на ЦД1. Так, у 

частини хворих вже існує схильність до АГ, що часто зумовлює підвищення 

ризику формування діабетичної нефропатії. Свідченням цього є той факт, що 

серед батьків пацієнтів із ЦД1 поширеність АГ є більшою, ніж загалом у 

популяції [76].  

На відміну від хворих на ЦД1, у більшості пацієнтів із діагностованим 

ЦД2 порушення вуглеводного обміну відбуваються після виникнення АГ. У 
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таких пацієнтів АГ тісно асоціюється з метаболічними розладами, а саме: 

дисліпідемією, інсулінорезистентністю (ІР), абдомінальним ожирінням, 

порушенням вуглеводного обміну, гіперурикемією тощо. Ключовими 

ланками патогенезу ЦД2 є: порушення секреції інсуліну, ІР, гіперпродукція 

глюкози печінкою, спадкова схильність, характерні особливості способу 

життя та харчування. Всі ці чинники призводять до ожиріння. Наразі вже 

доведено роль спадковості в розвитку ЦД2. Встановлено, що у монозиготних 

близнюків конкордантність для ЦД2 наближається до 100% [159].  

Основним завданням терапії АГ і ЦД є досягнення цільового рівня АТ, 

повноцінного метаболічного контролю та запобігання розвитку ускладнень. 

Цього можна досягти за таких умов: 1) стійке утримання цільових значень 

АТ, 2) метаболічна нейтральність застосовуваного гіпотензивного 

лікарського засобу, 3) стійкий нормальний рівень глюкози в плазмі крові 

[101, 159]. Ефективного контролю АТ, як правило, вдається досягти лише в 

третини хворих, навіть за умови позитивного впливу антигіпертензивної 

терапії на зниження смертності від ССЗ, розвиток ІМ та інсультів 

(дослідження UKPDS, LIFE, RENAAL, INSGHT, HOT) [101, 159]. 

На ефективність контролю АТ впливають багато чинників. Зокрема, це 

індивідуальні особливості пацієнта, фармакокінетичні характеристики 

лікарських засобів, особливості перебігу АГ у конкретного пацієнта, 

наявність ЦД, дисліпідемії, ожиріння, ураження органів-мішеней, вік, стать. 

Все це впливає на ефективність обраної антигіпертензивної терапії у вигляді 

монотерапії або комбінації гіпотензивних препаратів [103, 104, 111-114]. 

Європейське товариство кардіологів (ESC) та Європейська асоціація з 

вивчення діабету (EASD) 2019 року розробили оновлені методичні настанови 

з лікування та профілактики ЦД, предіабету та ССЗ. Для поліпшення роботи 

клініцистів у даному документі узагальнено сучасні докази щодо вибору 

оптимальної лікувальної стратегії для конкретного пацієнта. Настанови 

доповнено на підставі нових даних, отриманих під час рутинної практики, 

діагностичних, терапевтичних процесів у лікуванні та профілактиці ССЗ в 
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осіб із ЦД і предіабетом, а також в результаті оцінки співвідношення ризику 

та користі, впливу ЦД на ССС тощо. 

В усьому світі поширеність ЦД зростає. 2017 року на ЦД2 хворіли 

60 млн. дорослих європейців. За прогнозами ВООЗ, до 2045 р. ЦД2 матимуть 

600 млн. мешканців нашої планети, і приблизно стільки же – предіабет (IDF, 

2019). Ці невтішні показники свідчать, що ризик смерті від передчасного ССЗ 

є дуже високим. Також важливо усвідомлювати ЧР розвитку хвороби, 

пов’язані з віком, статтю, расою, супутньою патологією, та наслідки ЦД2 для 

вагітних (зокрема, внутрішньоутробний вплив на плід). Це створює 

необхідність впровадження індивідуального підходу до лікування ЦД 

з урахуванням усіх ризиків. Вплив даної хвороби на якість життя пацієнта 

та його родичів визначає актуальність проблеми в галузі охорони здоров’я 

загалом, у тому числі і на міжнародному рівні. 

Хворі на ЦД та АГ потребують індивідуального терапевтичного 

підходу. Призначення гіпотензивних препаратів рекомендується пацієнтам 

із ЦД та АГ з офісним АТ понад 140/90 мм рт. ст. (І, А) [11]. Згідно з новими 

рекомендаціями, цільовий рівень САТ має становити 130 мм рт. ст. і бути 

не меншим від 120 мм рт. ст. За задовільної стерпності терапії 

рекомендований рівень САТ складає 120-130 мм рт. ст. (І, А). Його цільовий 

рівень в осіб віком понад 65 років має бути 130-139 мм рт. ст. (І, А) 

Оптимальний рівень ДАТ має бути в межах 70-80 мм рт. ст. (І, С) У пацієнтів 

із високим кардіоваскулярним ризиком (наприклад, з інсультом в анамнезі) 

або діабетичною нефропатією варто досягати рівня САТ <130 мм рт. ст (ІІb, 

С) [101].  

У випадках розвитку АГ хворим на ЦД і предіабет слід рекомендувати 

модифікацію способу життя: зменшення надмірної маси тіла, збільшення 

ФА, обмеження вживання алкоголю, солі, збільшення споживання фруктів і 

нежирних молочних продуктів (І, А). Для контролю АТ таким пацієнтам 

доцільно застосовувати блокатори РААС, надто за наявності 

мікроальбумінурії, альбумінурії, протеїнурії або гіпертрофії ЛШ (І, А). 
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Розпочинати фармакологічне лікування варто з комбінації блокатора РААС і 

блокатора кальцієвих каналів (БКК) або тіазидного/тіазидоподібного 

діуретику (І, А). У пацієнтів із порушенням глікемії натще або предіабетом 

слід віддавати перевагу блокаторам РААС перед β-блокаторами або 

діуретиками для зниження ризику розвитку ЦД (ІІа, А). Крім того, потрібно 

враховувати вплив агоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду 1 

(GLP1-RA) та інгібіторів натрій-залежного переносника глюкози 2-го типу 

(SGLT2) на АТ (ІІа, С). Пацієнтам із ЦД варто рекомендувати домашній 

моніторинг АТ (ІІа, С). Із метою оцінки АТ і коригування антигіпертензивної 

терапії необхідно контролювати АТ упродовж 24 годин (ІІа, С). 

 

1.3.1 Діагностичні методики для оцінки ризику серцево-судинних 

захворювань у безсимптомних хворих на цукровий діабет 

ЦД – це хронічне та прогресуюче захворювання, яке є однією з 

головних і незалежних причин розвитку ССЗ. Доведено, що ризик розвитку 

ССЗ у чоловіків із ЦД у 2-3 рази, а у жінок – в 3-4 рази перевищує такий для 

осіб без ЦД [101]. Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) серед хворих 

на ЦД у 2-4 рази, ризик розвитку інфаркту міокарда (ІМ) у 6-10 разів та 

інсульту в 4-7 разів вищі, ніж у людей без ЦД [102].  

За даними ВООЗ, наразі в світі на ЦД хворіють близько 422 млн. 

людей, що складає 8,8% населення. За прогнозом Міжнародної діабетичної 

федерації (IDF), до 2040 року кількість хворих на ЦД збільшиться до 642 

млн. і буде складати 10,4% населення [11]. 

Однією з основних причин раннього розвитку ССЗ та їх ускладнень у 

хворих із ЦД є прискорений розвиток атеросклерозу. Патогенез діабетичного 

атеросклерозу є досить складним. Відомо, що вплив гіперглікемії на процеси 

атерогенезу реалізується шляхом розвитку генералізованої дисфункції 

ендотелію, оксидативного стресу та наростання концентрації кінцевих 

глікованих продуктів обміну [102, 104]. 
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Внаслідок наявної в хворих на ЦД гіперглікемії збільшується продукція 

активних форм кисню (АФК), що в результаті призводить до накопичення 

супероксид-радикалів у мітохондріях і пошкодження судинної стінки. Також 

прогресування атеросклерозу прискорює посилене утворення 

внутрішньоклітинних кінцевих продуктів глікування, активація 

протеїнкінази С, гексозаміновий шлях метаболізму глюкози, що може 

посилювати додаткову продукцію АФК, які в свою чергу активують 

прозапальні шляхи, пов’язані з ключовими молекулярними процесами 

атерогенезу [114]. 

Варто відзначити, що також на тлі гіперглікемії збільшується кількість 

потенційно патогенних грам-негативних бактерій у кишечнику, які 

виділяють близько 90% усіх ендотоксинів. За високої концентрації останніх 

модифіковані ЛПНЩ чинять цитотоксичну та пошкоджуючу дію на 

ендотеліальні клітини, тим самим впливаючи на фіксацію до них макрофагів, 

і стимулюють ріст гладеньком’язових клітин, активність багатьох рецепторів 

і пригнічують рух макрофагів у субендотеліальному просторі. Отже, 

регенеровані після пошкодження ендотеліальні клітини здатні захоплювати 

підвищену кількість ЛПНЩ із плазми крові [101]. 

Оксидативний стрес і запалення знижують активність β-клітин 

підшлункової залози та чутливість до інсуліну. Все це утворює замкнуте 

коло, яке провокує формування діабет-асоційованого атеросклерозу [159]. 

Викладене вище спонукало до аналізу даних світової та вітчизняної 

наукової літератури щодо значущості використання ультразвукової 

діагностики судин у хворих із ЦД для ранньої діагностики 

атеросклеротичного ураження судин і визначення ризику розвитку серцево-

судинних ускладнень. 

Наразі УЗД використовується дедалі ширше, оскільки даний метод є 

неінвазійним, безболісним, безпечним для пацієнта та не надто витратним. 

Для діагностики атеросклеротичного ураження судин перевагу надають 

огляду загальних сонних артерій (ЗСА) – це пов’язано з їх зручним 
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розташуванням для проведення дослідження та можливістю судити про 

ступінь і поширення атеросклеротичного процесу в інших судинних басейнах 

[1, 5, 8, 41, 55, 65]. 

Для оцінки атеросклеротичних змін судинної стінки рекомендовано 

спочатку визначати товщину комплексу інтима-медіа (ТКІМ). Р. Pignoli 

одним із перших за допомогою УЗД судин на рівні ЗСА визначив ТКІМ і 

порівняв результати з даними патологоанатомічного дослідження. Отримані 

показники не відрізнялись один від одного, що дозволяє розцінювати 

отримані за допомогою УЗД дані як достовірні [83]. Низка клінічних 

досліджень, проведених серед осіб молодого віку з низьким ризиком 

розвитку ССЗ за шкалою Framingham Risk Score (FRS) (<5%) за допомогою 

УЗД сонних артерій, продемонстрували наявність початкових 

атеросклеротичних змін судинної стінки [179, 180].  

Дослідницька група PROG-IMT провела всебічний мета-аналіз даних  

3 902 пацієнтів із ЦД2, зібраних шляхом об’єднання в популяційну когорту. 

Вони дійшли висновку, що коефіцієнт небезпеки (КН) ССЗ становив 1,22 за 

визначенням середньої величини ТКІМ і 1,23 за визначенням максимальної 

величини ТКІМ, після коригування традиційних чинників ризику. Значної 

різниці між цими двома методами визначення ТКІМ не знайдено, але 

коефіцієнт небезпеки для хворих на ЦД був вищим, ніж для осіб без ЦД – 

1,22 проти 1,15. Отже, асоціація між ТКІМ і ССЗ є більш очевидною в 

пацієнтів із ЦД [167, 194, 198]. 

Аналіз п’яти проспективних досліджень, що включали 3 263 пацієнтів 

із ЦД, але без ССЗ, показав, що середній показник ТКІМ (коефіцієнт 

небезпеки 1,08 за кожен приріст ТКІМ на 0,1 мм), максимальний показник 

ТКІМ (коефіцієнт небезпеки 1,07 за кожен приріст ТКІМ на 0,1 мм) і 

максимальне значення ТКІМ у сегментах загальної сонної артерії на рівні 

біфуркації загальної сонної артерії (ЗСА) та у внутрішній сонній артерії – 

ВСА (коефіцієнт небезпеки становив 1,08 за кожний приріст на 0,1 мм) на 

етапах ранньої діагностики може бути провісником розвитку ССЗ (ураження 
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коронарних артерій, порушення мозкового кровообігу або захворювання 

периферичних артерій) у безсимптомних хворих на ЦД2 навіть після корекції 

традиційних чинників ризику [230]. 

Отже, визначення ТКІМ є обов’язковим у пацієнтів із ЦД для раннього 

виявлення атеросклеротичних змін судинної стінки та ризику розвитку ССЗ, 

надто в хворих без клінічних проявів атеросклерозу.  

Для отримання достовірних даних дослідження судинної стінки слід 

чітко дотримувати методики УЗД. ТКІМ вимірюють по задній стінці ЗСА, 

таке визначення розцінюється як точне та відображає справжню біологічну 

товщину задньої стінки. Вимірювання ТКІМ по передній стінці ЗCA несе 

вищий ризик припуститися помилок, оскільки ехогенність зовнішнього шару 

– адвентитиції – може вплинути на візуалізацію межі медіа-адвентиція. 

Проте ТКІМ слід вимірювати також і по передій стінці ЗСА, оскільки 

атеросклеротичні зміни мають властивість розвиватись і в ній [55]. 

Японська академія нейросонології рекомендує вимірювати ТКІМ у 

трьох ділянках – загальній сонній артерії, ділянці біфуркації ЗСА та у 

внутрішній сонній артерії з наступним визначенням серед них 

максимального значення ТКІМ. Розрахунок середнього значення ТКІМ 

проводять за формулою (a+b+c)/3 шляхом визначення найбільшої величини 

КІМ ЗСА (а), потім на 1 см проксимальніше (с) і на 1 см дистальніше (б) від 

найбільшої величини КІМ (рис. 1.1) [65]. У клінічних дослідженнях для 

визначення ТКІМ рекомендовано користуватись автоматичним 

вимірюванням декількох точок задньої стінки дистального 1 см або 2 см ЗСА 

[1, 55, 65]. 
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Рис. 1.1. Визначення комплексу інтима-медіа та розрахунок його 

товщини [65]. 

 

Оскільки показники норми для ТКІМ у різних літературних джерелах 

різняться, рекомендується за норму приймати показник ТКІМ<0,9 мм [55]. 

Проведено обстеження 390 хворих із ЦА на тлі ЦД2. Встановлено, що в 

73,4% випадків серед хворих із ЦА та ішемічним інсультом в анамнезі було 

рівномірне підвищення ехогенності та потовщення КІМ ЗСА більше за 1,0 см 

з обох боків із частковою втратою диференціювання стінки судини на шари, 

проти 7,4% випадків, де були початкові прояви ЦА [21]. 

В японському дослідженні взяли участь 332 амбулаторних хворих із 

ЦД2, в анамнезі яких були відсутні стенокардія, ІМ і втручання на 

коронарних артеріях. Усім було проведено мультиспіральну комп’ютерну 

томографію, коронарну ангіографію та УЗД ЗСА. Вивчали маркери 

каротидних атеросклеротичних бляшок – сумарну та максимальну товщину 

бляшки, в поєднанні з показниками ТКІМ для виявлення обструктивної ІХС 

у безсимптомних хворих із ЦД2. Серед 119 пацієнтів із сумарною товщиною 

https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/33e16be9-bc61-434f-91e5-7f06bbd52603/jdi13042-fig-0001-m.jpg
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бляшки <2,6 мм лише 25,2% мали обструктивну ІХС; із сумарною товщиною 

бляшки <2,6 мм і ТКІМ<0,725 мм жоден з обстежених не мав ознак 

обструктивної ІХС. Серед 213 обстежених із сумарною товщиною бляшки 

≥2,6 мм 79,8% мали обструктивну ІХС; із ТКІМ≥0,675 мм на тлі гіперглікемії 

84,0% мали обструктивну ІХС. Серед 159 обстежених із максимальною 

товщиною бляшки <2,1 мм у 44,0% було виявлено обструкційну ІХС; серед 

173 обстежених із максимальною товщиною бляшки >2,1 мм, 85,0% мали 

обструкційну ІХС [249].  

Отже, визначення маркерів каротидних атеросклеротичних бляшок 

разом із ТКІМ за допомогою УЗД є найточнішим скринінговим тестом 

«першої лінії» для виявлення ранніх предикторів атеросклерозу в хворих на 

ЦД.  

За результатами обстеження 1 065 хворих із ЦД і безсимптомним 

ураженням сонних артерій атеросклеротичними бляшками з наступним 

визначенням рівнів стенозу виявили, що лише 20% осіб із ЦД і 

безсимптомним стенозом сонних артерій ≥50% мали шанс вижити впродовж 

наступних 12 років. Крім цього, в хворих із ЦД і рівнем стенозу <50% майже 

в 2,5 раза збільшувався ризик смерті від ССЗ порівняно з особами без ЦД. У 

хворих на ЦД рівні HbА1c і глюкози в сироватці крові, на відміну від рівня 

стенозу сонних артерій, продемонстрували слабку асоціацію із серцево-

судинною смертністю в пацієнтів із безсимптомним атеросклерозом сонних 

артерій після 12 років спостереження [210, 211]. 

Дослідження REACH (The reduction of Atherothrombosis for Continued 

Heath), проведене серед російського населення, продемонструвало, що на тлі 

ураження атеросклерозом судини одного басейну серцево-судинні події 

розвиваються в 34,1% випадків, за ураження двох басейнів – у 40,8%, трьох – 

у 83,5% випадків. Отже, наявність атеросклеротичних бляшок і рівень 

стенозу сонних артерій, надто в хворих на ЦД має розцінюватись як ризик 

наявних безсимптомних ознак ССЗ [175]. 
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За даними літератури, атеросклеротичні бляшки зазвичай виникають у 

ділянці низького гемодинамічного удару та неламінарного турбулентного 

кровообігу, наприклад у цибулині ЗСА та в проксимальних відділах ВСА, 

рідше – в дистальних відділах ЗСА. Варто зазначити, що ліва сонна артерія 

частіше підлягає атеросклеротичному ураженню. Показано, що артеріальна 

стінка лівої сонної артерії є товстішою, ніж право як в осіб похилого віку, так 

і в пацієнтів з атеросклеротичним ураженням. Таку асиметрію може бути 

пов’язано з анатомічними особливостями, адже ліва сонна артерія відходить 

від дуги аорти, а права – від плечового стовбура. Тому ліва сонна артерія є 

довшою на 20-25 мм. Відповідно, що довша та звивистіша судина, то більша 

ймовірність порушення гемодинаміки, надто за наявності 

«проатеросклеротичних» умов, як то в хворих із ЦД [111, 132, 136]. 

Атеросклеротичною бляшкою вважають локальну структуру, що 

виступає в просвіт артерії щонайменше на 0,5 мм, або є збільшення товщини 

стінки на 50% від товщини навколишнього КІМ, або ТКІМ>1,5 мм [55].  

Відомо, що гіпоехогенні бляшки передбачають майбутні інсульти. 

Вважається, що гетерогенні бляшки зі складною ехо-моделлю мають більшу 

схильність до розриву, ніж гомогенні. У багатоцентровому перехресному 

дослідженні CARE-ІІ, в якому взяли участь 584 пацієнти з наявною 

церебральною ішемією, серед яких 182 мали ЦД, за результатами 

однофакторного аналізу в хворих на ЦД із наявною церебральною ішемією та 

в хворих без ЦД середня товщина судинної стінки становила 33,7 мм проти 

31,1 мм; максимальна ТКІМ – 3,2 мм проти 2,8 мм; кальцифікацію виявлено 

в 51,6% випадків проти 36,6%; багате на ліпіди некротичне ядро – в 77,5% 

проти 58,5%. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що в пацієнтів із 

ЦД частіше реєструють бляшки з кальцифікацією та з багатим на ліпіди 

некротичним ядром. Відповідно це є високим ризиком розвитку тяжких 

судинних захворювань, надто інсульту [128, 165].  

Саме тому в описі атеросклеротичної бляшки варто охарактеризувати її 

ехогенність, однорідність і стан поверхні (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2. Характеристики атеросклеротичних бляшок [9]. 

 

За ехогенністю розрізняють гіпо-, ізо- та гіперехогенні 

атеросклеротичні бляшки; за однорідністю – гетерогенні (неоднорідні) та 

гомогенні (однорідні). Вважається, що атерома та гематома проявляються 

гіпоехогенними ураженнями, фіброз – ізоехогенними, а кальцифікація – 

гіперехогенними [65]. 

Виділяють шість типів бляшок (див. рис. 1.2): 

1. Однорідні атеросклеротичні бляшки (ізо-, ан- та гіперехогенні), що 

належать до 1-го, 2-го та 3-го типів.  

2. Неоднорідні атеросклеротичні бляшки:  

a) з переважанням гіпоехогенних зон у бляшці без порушення 

цілісності поверхні – 4-й тип; 

b) із переважанням гіпоехогенної зони в бляшці з порушенням 

цілісності поверхні – 5-й тип; 

c) на тлі чергування ан- та гіпоехогенної зон із переважанням 

компонентів високої ехогенності з наявністю або відсутністю акустичної тіні 

– 6-й тип [65]. 

https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/86792529-0fb4-470d-a56f-320d5a6ae546/jdi13042-fig-0002-m.jpg
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Поверхневу морфологію бляшки класифікують як гладку, нерівну та 

виразкову, і повідомляється, що ризик інсульту є вищим для осіб із 

виразковими (дефект >2 мм) або нерівними (дефект <2 мм) бляшками. Проте 

оцінка морфології тканин за допомогою вищезазначеного підходу є 

суб’єктивною та якісною [128]. 

За локалізацією щодо поперечного перерізу атеросклеротичні бляшки 

описують як такі, що займають одну стінку судини; напівконцентричні 

(займають дві стінки судини); концентричні (займають понад дві стінки 

судини – рис. 1.3). Щодо поздовжнього перерізу – локальні (<15 мм); 

пролонговані (≥15 мм) [55]. 

Планіметричне вимірювання ступеня стенозу атеросклеротичної 

бляшки ЗСА можна розрахувати за допомогою вимірювання площі 

поперечного сканування або по діаметру судини. Проте слід враховувати, що 

показник стенозу, розрахований за площею, на 10-20% перебільшує відсоток 

стенозу, розрахованого за діаметром. Тому для визначення рівня стенозу 

перевагу слід надавати розрахунку за діаметром [55]. 

 

 

Рис. 1.3. Концентричне розташування атеросклеротичної бляшки 

внутрішньої сонної артерії. 
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Планіметричне вимірювання рівня стенозу ВСА можна здійснити 

двома основними методами: європейським (European Carotid Surgery Trial – 

ECST) і північноамериканським (North American Symptomatic Carotid 

Endarterectomy Trial – NASCET). Метод ECST описує рівень стенозу 

безпосередньо в місці атеросклеротичної бляшки, метод NASCET оцінює 

ступінь звуження просвіту артерії відносно дистальної ділянки ВСА. 

Показники цих методів різняться. Стеноз 70%, розрахований методом ECST, 

відповідає стенозу 50%, розрахованому за NASCET [65, 74]. Розрахунок 

рівнів стенозів наведено на рис. 1.4. 

У протоколі дослідження слід вказувати рівень стенозу, розрахований 

двома методами. Слід зазначити, що ступінь стенозу <50% за ECST після 

розрахунку за NASCET може мати від’ємне значення. Тобто, у випадках 

отримання ступеня стенозу методом ECST <50% далі розраховувати методом 

NASCET недоцільно [65]. 

У відстеженні ступеня стенозу в динаміці, якщо на момент огляду він 

становить не менше від 1/10 від попередніх показників, це розцінюється як 

прогресування стенозу. Наприклад, стеноз ВСА 40%, через рік 43% 

розцінюється як стеноз «без динаміки», але якщо через рік 45% – це 

«прогресування ступеня стенозу в динаміці» [65]. 
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Рис. 1.4. Схема методики вимірювання стенозу артерії методами 

NASCET та ECST: В – діаметр залишкового просвіту в стенозі (ділянка 

максимального звуження); А – істинний діаметр внутрішньої сонної артерії 

(NASCET); С – істинний діаметр внутрішньої сонної артерії (ECST). 

 

Ступінь стенозу ВСА можна визначити також за допомогою аналізу 

спектра доплерівського зсуву частот [55]:  

• стеноз до 40% – спектр доплерівського зсуву частот не виявляє 

відхилення від норми; 

• стеноз 40–59% – форма контуру спектра доплерівського зсуву частот 

не змінюється; відзначають спектральне розширення доплерівського зсуву 

частот з одночасним зменшенням або зникненням вікна під систолічним 

піком;  

• стеноз 60–70% – збільшується систолічна швидкість кровообігу, 

змінюється форма контуру спектра; значно розширюється спектр із 

заповненням вікна під систолічним піком; реєструється негативне значення 

доплерівського зсуву частот; 

• стеноз 75–90% – наявні всі ознаки, характерні для ступеня стенозу 

60–74%; реєструється негативне значення доплерівського зсуву частот; 
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• стеноз >90% – на рівні стенозу спостерігається значне зниження 

швидкості кровообігу та різка деформація форми спектра безпосередньо за 

бляшкою з усіма ознаками, характерними для стенозу 75-90%. 

Для визначення стенозу ВСА використовують також доплерографічні 

критерії в місці максимального стенозу судини (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Дуплексні критерії ступеня стенозу внутрішньої сонної артерії [55] 

 

Стеноз,% 

Первинні параметри Додаткові параметри 

Vps ВСА, 

см/с 

Ультразвукова 

оцінка бляшки 

Vps ВСА / Vps 

ЗСА, у.о. 

Ved ВСА, 

см/с 

Норма <125 Немає <2,0 <40 

<50 <125 <50 <2,0 <40 

50-69 125-230 ≥50 2,0-4,0 40-100 

≥70 >30 ≥50 >4,0 >100 

 

Варто враховувати, що точність доплерографічних показників стенозу є 

гіршою, ніж планіметричних [55]. 

Отже, ЦД є вагомим чинником ризику виникнення та прогресування 

ССЗ, доказом чому є низка клінічних досліджень, проведених у різних 

популяціях. Методом діагностики, за допомогою якого можна 

опосередковано на ранніх етапах оцінювати стан судин усіх органів і систем, 

є УЗД сонних артерій – не лише інформативний, але й безпечний, швидкий і 

не надто витратний.  

УЗД сонних артерій дозволяє на ранніх етапах виявити як початкові 

зміни судинної стінки, так і загрозливі для життя стани, та визначити 

подальшу тактику ведення хворого із ЦД без клінічних ознак розвитку та 

прогресування ССЗ. Визначення каротидних атеросклеротичних бляшок 

разом із ТКІМ є найточнішим скринінговим тестом «першої лінії» для 

виявлення ранніх предикторів атеросклерозу в хворих на ЦД. Для отримання 
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найточнішого результату дослідження необхідно чітко дотримувати 

методики проведення УЗД, акцентувати увагу на наявних змінах судинної 

стінки, рівні стенозів, структурних характеристиках атеросклеротичних 

бляшок, стані поверхні, адже такі деталі можуть спонукати до негайного 

подальшого дообстеження або вчасного оперативного лікування у випадках 

«німого» перебігу атеросклеротичних змін, характерних для ЦД.  

Необхідно проводити рутинну оцінку мікроальбумінурії для виявлення 

пацієнтів із ризиком розвитку дисфункції нирок та/або ССЗ (І, В). ЕКГ 

у спокої показано хворим на ЦД та АГ або підозрою на ССЗ (І, С). 

Ультразвукове дослідження (УЗД) каротидної або феморальної артерій слід 

розглядати для виявлення/виключення наявності атеросклеротичних бляшок 

як модифікатора серцево-судинного ризику (ІІа, В). Визначення кальцієвого 

індексу судин методом сканування (CAC) за допомогою комп’ютерної 

томографії (КТ) можна розглядати як модифікатор ризику для визначення 

ймовірності розвитку серцево-судинних ускладнень у пацієнтів із ЦД групи 

помірного ризику (ІІb, В). 

Комп’ютерно-томографічна ангіографія або методи функціональної 

візуалізації, такі як радіонуклідна міокардіальна перфузія, МРТ зі стрес-

перфузією або фармакологічна стрес-ехокардіографія (ЕхоКГ), можуть 

застосовуватись у безсимптомних пацієнтів із ЦД для скринінгу ІХС (ІІb, В). 

Коронарний кальцій і кісточково-плечовий індекс (ABI) також є вірогідними 

модифікаторами серцево-судинного ризику (ІІb, В). В осіб із ЦД і середнім 

або високим серцево-судинним ризиком варто розглянути застосування КТ 

або МРТ для виявлення атеросклеротичних бляшок у сонних або 

феморальних артеріях (ІІb, В). Безсимптомні хворі з вираженим 

атеросклерозом (CAC>400 балів) можуть направлятися на функціональну 

візуалізацію або КТ-ангіографію. УЗД середньої товщини шару інтима-медіа 

сонних артерій для оцінки серцево-судинного ризику не рекомендовано (ІІІ, 

А). Рутинна оцінка нових біомаркерів для стратифікації серцево-судинного 

ризику також є недоцільною (ІІІ, В). Для оцінки ризику ССЗ у пацієнтів із ЦД 
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не рекомендовано застосовувати методи, які використовують для загальної 

популяції (ІІІ, С). 

 

1.3.2. Заходи профілактики цукрового діабету та предіабету 

Для відстрочення/запобігання переходу предіабету в ЦД2 пацієнтам 

рекомендовано модифікацію способу життя (І, А). Особам із ЦД і ризиком 

його прогресування слід радити знизити надмірну масі тіла за рахунок 

зменшення споживання калорій, а курцям – відмовитися від згубної звички 

(І, А). Середземноморська дієта, багата на полі- та мононенасичені жири, 

знижує частоту основних серцево-судинних подій (ІІа, В). Для профілактики 

та контролю ЦД доречною буде ФА від помірного до інтенсивного рівня 

>150 хв. на тиждень. Зокрема, корисним може виявитися поєднання аеробних 

занять і вправ з обтяжувачами за відсутності протипоказань у разі наявних 

супутніх захворювань або обмеженої тривалості життя (І, А). Додавання 

вітамінів або мікроелементів для зниження ризику ЦД або ССЗ у пацієнтів із 

ЦД не рекомендовано (ІІІ, В). У пацієнтів із ЦД і ССЗ слід розглянути 

багатофакторний підхід до лікування (ІІа, В).У пацієнтів із ЦД2 типу та 

помірним ризиком серцево-судинних ускладнень рекомендовано досягти 

цільового показника ХС ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (<100 мг/дл) (І, А), із високим – 

<1,8 ммоль/л (<70 мг/дл), а також зниження рівня ХС ЛПНЩ принаймні на 

50% (І, А), із дуже високим – <1,4 ммоль/л (<55 мг/дл) та зниження ХС 

ЛПНЩ щонайменше на 50%. За наявності ЦД2 вторинною метою є 

досягнення цільового рівня ХС ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) <2,6 

ммоль/л (<100 мг/дл) у пацієнтів із високим і<2,2 ммоль/л (<85 мг/дл) і з 

дуже високим серцево-судинним ризиком (І, В). Статини слід призначати в 

межах гіполіпідемічної терапії як засоби першої лінії в пацієнтів із ЦД і 

високим рівнем ХС ЛПНЩ з огляду на профіль серцево-судинного ризику та 

рекомендований цільовий показник ХС ЛПНЩ (І, А). Якщо цільового 

значення ЛПНЩ не досягнуто, доцільно застосовувати комбіноване 
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лікування з езетимібом (І, В). Попри лікування статином у максимально 

сприйнятливій дозі в поєднанні з езетимібом або у випадках нестерпності 

статинів хворим із групи дуже високого ризику зі стійким значним рівнем 

ХС ЛПНЩ рекомендовано призначити інгібітор пропротеїнової конвертази 

субтилізин-кексинового типу 9 (PCSK9) (І, А). 

Для пацієнтів із низьким рівнем ХС ЛПВЩ і високим вмістом ТГ варто 

розглянути модифікацію способу життя (з акцентом на зменшення маси тіла, 

споживання вуглеводів, що швидко засвоюються, й алкоголю) та 

використання фібратів (ІІа, В). Перед початком комбінованої терапії 

можливо провести інтенсифікацію лікування статинами (ІІа, С). Призначення 

статинів необхідно розглянути в осіб із ЦД1 із високим серцево-судинним 

ризиком незалежно від вихідного показника ХС ЛПНЩ (ІІа, А). 

Використання статинів можливо в безсимптомних хворих віком >30 років із 

ЦД1 (ІІb, С). Жінкам фертильного віку статини не рекомендовано (ІІІ, А). 

У пацієнтів із підозрою на наявність ЦД і зі встановленим ССЗ 

проводять вимірювання глюкози у плазмі крові натще (FPG) та глікованого 

гемоглобіну (HbA1с) (І, А). Пероральний тест на толерантність до глюкози 

(OGTT) необхідний для діагностики предіабету та можливого ЦД2, зокрема, 

якщо оцінка FPG і HbA1с виявилася непереконливою (І, А). Діагноз ЦД має 

ґрунтуватися на показниках HbA1с та/або FPG, або OGTT за наявності 

сумнівів (І, В). Для оптимального глікемічного контролю за наявності ЦД2 

доцільно розглянути структурований самостійний контроль пацієнтом та/або 

постійний моніторинг глюкози в крові (ІІа, А). Для зменшення 

мікросудинних ускладнень в осіб із ЦД рекомендовано застосовувати 

жорсткий контроль глікемії, орієнтуючись на показник HbA1с майже у 

межах норми (<7%) (І, А). Цільове значення HbA1с має були індивідуальним 

залежно від тривалості ЦД, супутніх захворювань і віку (І, С). Також 

рекомендовано уникати розвитку гіпоглікемії (І, С). Для профілактики 

макроваскулярних ускладнень у хворих на ЦД слід дотримувати цільового 

показника HbA1с<7% (ІІа, С) [101, 159]. 
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Із метою зниження глікемії в пацієнтів групи помірного серцево-

судинного ризику із ЦД2 і надмірною масою тіла без ССЗ слід розглядати 

призначення метформіну (ІІа, С). SGLT2 емпагліфлозин, канагліфлозин або 

дапагліфлозин рекомендовано застосовувати в хворих на ЦД2 і ССЗ або із 

високим / дуже високим серцево-судинним ризиком, аби зменшити 

ймовірність розвитку серцево-судинних подій (І, А). Емпагліфлозин 

необхідно призначати особам із ЦД2 і ССЗ для зниження ризику смерті (І, В). 

GLP1-RA ліраглутид, семаглутид або дулаглутид доцільно використовувати 

хворим на ЦД2 і ССЗ або з високим / дуже високим серцево-судинним 

ризиком (І, А). Ліраглутид рекомендований пацієнтам із ЦД2 і ССЗ або з 

високим / дуже високим серцево-судинним ризиком із метою зменшення 

ймовірності летальних наслідків (І, В). Контроль глікемії за допомогою 

інсуліну слід розглянути в пацієнтів із ЦД2 і гострим коронарним синдромом 

і значною гіперглікемією (>10 ммоль/л, або >180 мг/дл) з огляду на наявні 

супутні захворювання (ІІа, С). Використання тіазолідиндіонів у хворих на 

ЦД і СН не рекомендовано (ІІІ, А). Саксагліптин не слід призначати особам 

із ЦД2 і високим ризиком виникнення СН (ІІІ, В). 

Ацетилсаліцилову кислоту (АСК) у дозі 75-100 мг/добу для первинної 

профілактики можна розглядати в пацієнтів із ЦД групи високого / дуже 

високого ризику за відсутності чітких протипоказань, таких як шлунково-

кишкові кровотечі, виразкова хвороба протягом попередніх шести місяців, 

активне захворювання печінки або алергія на АСК в анамнезі (ІІb, А). 

Хворим на ЦД із помірним ризиком розвитку серцево-судинних подій 

застосування АСК для первинної профілактики не рекомендовано (ІІІ, В). 

Пацієнтам із високим ризиком шлунково-кишкової кровотечі, які отримують 

монотерапію АСК у низькій дозі, рекомендовано одночасне застосування 

інгібітору протонної помпи (ІПП) (ІІа, А). 
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1.4. Маркери оксидативного стресу та їх роль у формуванні 

церебрального атеросклерозу та цукрового діабету 2-го типу 

 

ХІМ – повільно прогресуюча недостатність кровопостачання мозку, що 

призводить до поступового порушення його функціонування з розвитком 

багатоосередкового або дифузного ішемічного ураження внаслідок хронічної 

гіпоперфузії церебральних структур та є комплексом неврологічних і 

нейропсихологічних порушень. Термін «ХІМ» введено в Міжнародну 

класифікацію хвороб десятого перегляду (МКБ-10): Рубрика І 67.8 – Ішемія 

мозку хронічна (Other specified cerebrovascular diseases: Cerebral ischaemia 

(chronic). У нашій країні термін ХІМ використовується замість більш 

широкого визначення, що включає в тому числі наслідки гострих судинних 

мозкових порушень – «дисциркуляторна енцефалопатія». Термін 

«дисциркуляторна енцефалопатія» (ДЕ) було запропоновано 1957 року  

Г.А. Максудовим, і після опису 1976 року Е.В. Шмідтом зі співавторами 

клінічних стадій прийнято 1984 року на Пленумі наукового ради з неврології. 

Існування ХІМ у зарубіжній літературі тривалий час заперечувалося. 

Провідні світові ангіоневрологи, такі як В. Хачінский та інші, 1970-1980 рр. 

постулювали, що не може бути структурного пошкодження головного мозку 

без інсульту. Ними було отримано дані, згідно з якими за стенозуючого 

ураження церебральних судин у крові, що відтікає від мозку, в хворих із 

«хронічної цереброваскулярною недостатністю» вміст вуглекислого газу не 

збільшено, що було розцінено як свідчення проти наявності ХІМ. Розвиток 

сучасних методів нейровізуалізації дозволив оцінити зниження мозкового 

кровообігу та метаболізму й підтвердити правомірність виділення ХІМ.  

Для судинної патології характерним є виявлення множинних 

асиметричних зон гіпоперфузії та гіпометаболізму за допомогою 

нейровізуалізаційних досліджень. Механізми, за якими формується ХІМ, 

включають елементи нейродегенерації та запалення, переважно в білій 

речовині мозку. Гіпоперфузія супроводжується залученням у патологічний 
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процес кори великих півкуль дещо меншою мірою. Отже, ключова роль у 

низці змін, які є наслідком ХІМ у переважної більшості хворих, належить не 

первинному ураженню тих або інших коркових зон або систем, а порушенню 

зв’язків між різними корковими відділами та корковими утвореннями й 

субкортикальними структурами, що приводить до їх роз’єднання. Провідна 

роль за цієї патології в більшості випадків належить ураженню білої 

речовини головного мозку, надто зв’язків лобових відділів з іншими 

структурами центральної нервової системи. З огляду на центральну роль 

провідних шляхів білої речовини мозку і формуванні складних нейронних 

зв’язків між різними частинами мозку стає зрозумілим той факт, що 

клінічним вираженням патологічного процесу є виникнення не ізольованого 

синдрому, що трапляється зрідка, а комплексу неврологічних і 

нейропсихологічних синдромів. 

З’ясування механізмів біохімічних змін із розвитком ЦВЗ є однією з 

головних проблем сучасної медицини. Останніми роками серед судинних 

захворювань мозку відзначається збільшення ішемічних форм. З 

урахуванням прогресуючого старіння населення планети проблема ЦВЗ 

обіцяє залишатися актуальною і в майбутньому. В умовах ХІМ запускається 

каскад біохімічних реакцій у тканини головного мозку, що призводить до 

внутрішньоклітинного накопичення вільних радикалів, активації процесів 

перекисного окислення ліпідів, надмірної генерації активних форм кисню та, 

як наслідок, загибелі нейронів. Як і в інших тканинах, у мозку є 

антиоксидантна система (супероксиддисмутаза, каталаза, 

глутатіонпероксидаза, GSH), яка захищає його від вільних радикалів. 

Церебральна тканина є сприйнятливою до окислювального стресу через її 

високу потребу в кисні. Система GSH необхідна для захисту нейронів в 

умовах окисного стресу [145, 225]. 

У пацієнтів старшої вікової групи ХІМ часто розвивається на тлі ЦД2, 

який є одним із найбільш поширених захворювань у всьому світі. Число 

хворих на ЦД стрімко зростає. За прогнозами експертів ВООЗ, до 2025 року 
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загальне число хворих може досягти 380 мільйонів [101]. За поєднання ХІМ і 

ЦД порушується баланс у системі оксиданти/антиоксиданти. Є свідчення, що 

тяжкість неврологічного дефіциту не корелює з вмістом глюкози в крові. 

Разом із тим гіперглікемія погіршує наслідки церебральної гіпоксії/ішемії, 

що частково пояснює гірший прогноз судинних захворювань головного 

мозку в хворих на ЦД.  

Одним із головних механізмів неспецифічного захисту органів і тканин 

від несприятливих чинників є активність антиоксидантних систем, що 

захищають живі клітини від вільнорадикального ушкодження. Встановлено, 

що механізми антиоксидантного захисту є універсальними для всього живого 

[14, 144, 291, 292, 297, 298, 311, 313]. У міру розвитку сучасних уявлень стає 

дедалі більш зрозумілою роль оксидативного стресу, що є дисбалансом між 

прооксидантами й антиоксидантними захисними механізмами організму, 

центральною ланкою патогенезу низки гострих і хронічних станів і 

захворювань, таких як атеросклероз, ЦД, ішемія тощо [220, 314-317, 319-324, 

326]. Прооксидантні елементи включають всі чинники, які відіграють 

активну роль у підвищеному утворенні вільних радикалів або інших 

активних форм кисню (АФК). У цих процесах можуть брати участь як 

клітинні механізми (дефекти в мітохондріальному диханні, специфічні 

ферменти), так і екзогенні [283-286, 288-290, 301, 304-306, 309, 310]. 

Одним із найважливіших наслідків появи АФК є надмірна та 

неконтрольована активація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ). 

Надмірна активація ПОЛ може виникати внаслідок різких змін кисневого 

режиму клітини. Гіпероксія є причиною тимчасового посилення процесів 

ПОЛ, а стійка гіпоксія призводить до лавиноподібного накопичення 

токсичних продуктів перекисного окислення. Продукція АФК, і, відповідно, 

інтенсивність процесів ПОЛ у клітинах різко зростають під дією на організм 

різних стресових чинників хімічної, фізичної та біологічної природи [220, 

259, 263-265, 271-273]. 
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В остаточному підсумку всі ці дії можуть призводити до напруги та 

подальшої декомпенсації механізмів антиоксидантного захисту організму, 

розвитку оксидативного стресу, який проявляється на клітинному, 

тканинному й органному рівнях. Для більшості захворювань оксидативний 

стрес є наслідком основної патології; неконтрольоване розповсюдження 

токсичних радикалів викликає більше клітинних ушкоджень, ніж основне 

захворювання. Оксидативний стрес бере участь у виникненні 

генералізованих змін проникності капілярів і тканинної дифузії, що 

характерно для поліорганної недостатності. АФК і продукти ПОЛ 

справляють пряму деструктивну дію на внутрішні органи, що призводить до 

розвитку поліорганної недостатності після тяжких травм і великих опіків. 

Численні публікації оглядового й експериментального характеру, а також 

клінічні дослідження свідчать про фундаментальне значення АФК і ПОЛ у 

патогенезі різних захворювань [228, 229, 234, 237, 239, 245]. 

Головним механізмом антиоксидантної захисту в природних умовах є 

фермент супероксиддисмутаза (СОД), оксид якої дозволяє інактивувати 

вільні радикали в місці утворення, не допускаючи їх дифузії. 

Антиоксидантний фермент СОД було відкрито 1968 року в США, що 

перетворило «теорію вільних радикалів і токсичності кисню» на 

«супероксидну теорію токсичності кисню». J.M. McCord і I. Fridovich зуміли 

охарактеризувати фермент СОД, виділивши його з бичачих еритроцитів. 

Автори вперше довели, що СОД містить метали, необхідні для її каталітичної 

функції, – мідь і цинк. Існує також марганець-вмісний фермент СОД, 

виявлений у печінці щурів і людини. У бактеріальних клітинах виявлено 

залізовмісну СОД [161, 164, 166, 188, 193, 220]. Основні фундаментальні 

положення, що спираються на результати багаторічних експериментальних 

досліджень механізмів внутрішньокишкової дії СОД, зводяться до такого: 

– результати досліджень на декількох експериментальних моделях і на 

різних тканинах-мішенях з усією очевидністю показали, що пероральна 

добавка СОД запускає каскад подій із кишечника, які в кінцевому підсумку 
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викликають експресію трьох головних ендогенних антиоксидантних 

ферментів (СОД, каталази, глутатіонпероксидази); 

– останні дані щодо механізмів дії СОД свідчать, що перорально 

введена СОД активує імунну відповідь, що приводить до індукції Nrf2, 

чинника транскрипції, що стимулює синтез первинних антиоксидантних 

ферментів в організмі. Індукція 3 ключових антиоксидантних ферментів 

дозволяє уникнути ослаблення природної антиоксидантної системи захисту 

організму, що відбувається за численних дисфункціях органів і систем. 

Отже, СОД діє на стимуляцію імунної відповіді та на експресію Nrf2. 

Стимуляція експресії СОД, каталази та глутатіонпероксидази забезпечує 

антиоксидантний і протизапальний ефекти. Разом із тим, підбиваючи 

підсумки наведених вище матеріалів, слід зазначити, що попри те, що деякі 

дослідження також підкріплюють гіпотезу активації антиоксидантного 

захисту внаслідок застосування екзогенної СОД, залишаються остаточно не 

вивченими окремі ланки та механізми цього складного процесу. Відомо три 

типи СОД: цитозольна (Cu/Zn-SOD; SOD1), мітохондріальна (Mn-SOD; 

SOD2) і позаклітинна (EC-SOD; SOD3) [183-185, 220, 328, 329, 331]. Ген 

SOD3 розташовано в локусі 4-ї хромосоми (4q21), має довжину 5 900 пар 

нуклеотидів, містить 3 екзони та 2 інтрони. Найбільш вивчено поліморфізм 

Arg213Gly гена SOD3, заміну аргініну на гліцин у 213-му положенні 

поліпептидного ланцюга. Цей поліморфізм пояснює не знижену 

ферментативну активність, а погіршене зв’язування SOD3 із поверхнею 

клітин, у тому числі ендотеліальних, і збільшення вмісту СОД у плазмі крові 

[149, 152, 157, 215, 216]. Доведено збільшення в 1,5 раза ризику реалізації 

ІХС і ішемічних ЦВЗ у жителів Данії – носіїв поліморфізму Arg213Gly гена 

SOD3. Аналогічні результати отримано у вибірці російських мешканців міста 

Москви: серед хворих на ІХС частота народження носіїв алелі Gly була 

достовірно вищою, ніж у групі контролю). Показано асоціацію поліморфізму 

Arg213Gly з діабетичною полінейропатією (ДПН) за ЦД1. Причому носії 
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алелі Gly та генотипу Gly/Gly є захищеними від впливу окисного стресу та 

раннього розвитку ДПН на тлі ЦД1 [75–82, 208, 214].  

Наступною біохімічною ланкою антиокислювальної системи є 

розкладання за допомогою каталази та ферментів сімейства 

глутатіонпероксидаз перекису водню до нетоксичних метаболітів і води. 

Одним із ферментів антиоксидантної системи організму людини, що має 

високу концентрацію в еритроцитах, є каталаза. 

Багатофункціональні гемовмісні каталази – гетерогенна група 

ферментів, які проявляють найбільшу активність у каталізі реакції 

розкладання перекису водню (Н2О2) – токсичного продукту утилізації 

молекулярного кисню [27, 122, 123, 124, 209, 222]. Каталаза метаболізує 

перекис водню, запобігаючи його накопиченню в клітині, з утворенням води 

та кисню. Це високоактивний фермент, який не потребує енергії для 

активації. Зниження активності каталази виникає за надлишку метіоніну, 

цистеїну, міді, цинку. Каталаза – хромопротеїд із молекулярної масою 

близько 240 000 Д, складається з 4 субодиниць, що мають по одній групі 

гема. Каталаза, пероксидази, СОД, система ДНК-репарації, а також різні 

субстрати, які беруть участь у нейтралізації вільних радикалів, складають 

антиоксидантну ферментну систему організму. Каталаза та СОД захищають 

організм від екзогенних і ендогенних окисних стресів, нейтралізуючи вільні 

кисневі радикали. Токсичний субстрат – супероксидний іон (О-2), що 

утворюється в клітинах внаслідок метаболічних процесів, за допомогою СОД 

перетворюється на перекис водню. Перекис водню, в свою чергу, 

розщеплюється каталазою на молекулярний кисень і воду. Захисну дію в 

цьому процесі справляють і пероксидази, які окислюють органічні речовини 

перекисом водню, внаслідок чого утворюється молекула води. Отже, 

ферменти СОД і каталази перетворюють супероксидні радикали на 

нешкідливий кисень.  

Ген каталази розташований на 11-й хромосомі (11p13) і складається з 

13 екзонів. Відомо кілька алельних варіантів цього гена, асоційованих зі 
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зниженням активності ферменту. Найбільш вивченим є поліморфізм С262T у 

промоторній ділянці гена каталази. Дана нуклеотидна заміна призводить до 

зниження експресії гена каталази [105, 107, 109, 110, 125, 158]. Не менш 

цікавим є й інший поліморфізм A21T гена каталази. Показано його асоціацію 

з підвищеним ризиком розвитку інсульту в чоловіків на тлі гіпертонічної 

хвороби. Стратифікований аналіз з урахуванням довкільних ЧР показав, що 

носійство генотипу А21A підвищує ризик розвитку інсульту в чоловіків, які 

курять, а також зловживають алкоголем. Навпаки, варіантні генотипи A21T і 

T21T гена каталази справляють захисний ефект щодо ризику розвитку 

інсульту в чоловіків з високою або помірною ФА, які не мали хронічних 

стресових ситуацій [102, 103]. 

Основним внутрішньоклітинним антиоксидантом із потужною 

детоксикаційною дією є глутатіон. Система глутатіону, що включає власне 

глутатіон і ще три ферменти (глутатіонпероксидазу, глутатіонтрансферазу та 

глутатіонредуктазу), – єдина в організмі, що бере участь у трьох лініях 

захисту з чотирьох. За структурою глутатіон – це трипептид, що складається 

з амінокислот глутаміну, цистеїну та гліцину. Біологічно активним є  

L-ізомер. Cульфгідрильна група (SH) є основним інструментом глутатіону в 

реалізації антиоксидантної та детоксикаційної дії – використовується як 

донор електрону в антиоксидантних реакціях нейтралізації понад 3 тис. 

токсичних окислених субстратів в організмі. Гамма-глутамілпептидний 

зв’язок забезпечує стійкість глутатіону до пептидази за його перорального 

застосування. Найважливіша роль глутатіону як антиоксиданту пояснюється 

високим відновним потенціалом молекули та високою внутрішньоклітинною 

концентрацією (мілімолярний рівень). Система глутатіону зв’язує вільні 

радикали, продукти перекисного окислення ліпідів, фосфоліпідів мембран, 

білків, нуклеїнових кислот і виводить їх з організму у вигляді нетоксичних 

кон’югатів. Крім того, глутатіон відновлює інші антиоксиданти (вітаміни С 

та Е), а також діє як імуномодулятор, беручи участь в активації природних 

кілерів (NK клітин) і Т-лімфоцитів [130, 131, 135, 137, 247, 250, 251, 253].  
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Глутатіон – один із найбільш вивчених антиоксидантів. База даних 

PubMed Національної медичної бібліотеки США видає понад 116 тис. 

посилань за запитом «glutathione». Глутатіон існує в організмі в двох формах: 

окисленій (GSSG, неактивній) і відновленій (GSH, активній). Співвідношення 

концентрацій відновленого й окисленого глутатіону в нормі становить 10/1, а 

зменшення співвідношення є маркером оксидативного стресу. За надмірної 

продукції вільних радикалів спостерігається різке виснаження запасів 

відновленого глутатіону. Наявність достатньої концентрації відновленого 

глутатіону є критичним чинником виживання клітин в умовах оксидативного 

стресу. Науково обґрунтовано застосування відновленого глутатіону як 

замісної терапії. 

Синтез і метаболізм GSH змінюється за церебрального атеросклерозу 

та ЦД. Збільшення активних форм кисню в умовах гіперглікемії призводить 

до руйнування клітин. Встановлено зниження концентрації GSH в 

еритроцитах і плазмі крові пацієнтів із ЦД, що пов’язано зі збільшенням 

активних форм кисню.  

Причини посилення вільнорадикального окислення за ЦД2 є 

численними, найважливішими з них є гіперглікемія, глікування білків та 

активація сорбітолового шляху. У низці досліджень показано роль GSH і 

ферментів його метаболізму в захисті клітин в умовах окисного стресу на тлі 

ЦД. Доведено зменшення рівня GSH та активності ГПО в еритроцитах у 

пацієнтів із декомпенсованим ЦД, що говорить про зниження 

антиоксидантного захисту в умовах хронічної гіперглікемії [117, 176, 227, 

276, 277].  

На істотний внесок вільнорадикальних процесів у патогенез ХІМ і ЦД2 

вказують результати недавніх досліджень, які показали, що підвищення 

антиоксидантного статусу приводить до зниження ризику їх розвитку [279]. 

Зниження рівня глутатіону та антиоксидантних ферментів є одним із 

провідних чинників розвитку процесів ХІМ і ЦД2, а також старіння [296]. 
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1.5. Довжина теломер, активність теломерази та їх роль у 

формуванні церебрального атеросклерозу та цукрового діабету в 

хворих похилого віку  

 

Однією з причин різної швидкості старіння серця та судин у пацієнтів 

із ЦД2 є різна генетична захищеність від впливу зовнішніх чинників. 

Довжина теломер й активність теломерази можуть претендувати на роль 

генетичних маркерів біологічного віку судин. Теломери – це кінцеві ділянки 

лінійної молекули ДНК, яка поступово коротшає з кожним поділом клітини. 

Щойно довжина теломерної ДНК стає загрозливо низькою, запускається 

P53/P21-індуковане старіння клітини зі збереженням її метаболічної 

активності [139, 162, 182, 191, 241, 254, 303, 308]. Є дані, що довжина 

теломер у лейкоцитах відображає довжину теломер у стовбурових клітинах і 

відповідає їх довжині в ендотеліальних прогеніторних клітинах, що дозволяє 

розглядати даний параметр як біомаркер старіння судин. Теломераза людини 

відповідає за підтримання та подовження теломер і складається з 

теломеразної РНК-компоненти (TERC) і теломеразної зворотної 

транскриптази (TERT), каталітичної компоненти. TERT використовує TERC 

як шаблон для синтезу нових теломерних повторень ДНК у процесі 

одноланцюгового повторення для підтримки довжини теломер. Деякі 

клітини, такі як стовбурові, кровотворні клітини-попередники, активовані 

лімфоцити та більшість ракових клітин мають високий рівень активності 

теломерази для вкорочення теломер і підтримання поділу клітин. Проте 

соматичні клітини взагалі мають низький або такий, що не визначається 

рівень активності теломерази з лімітованою довговічністю. Теломера та її 

цілісність регулюються за допомогою взаємодії теломерази та певних білків 

[97-100]. Активність теломерази знижується з віком, але помітно 

збільшується у відповідь на пошкодження [99]. 

У людей теломери складаються з сотень і тисяч повторюваних 

послідовностей TTAGGG на хромосомних кінцях для підтримки геномної 
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цілісності [22, 37, 59, 100]. Оскільки реплікація ДНК є асиметричною вздовж 

подвійної нитки, послідовності в 3'-гідроксильних залишків втрачають 30-

200 нуклеотидів із кожною реплікацією ДНК і поділом клітин [97]. Теломери 

забезпечують повторювану некодуючу послідовність на 3'-кінці для 

запобігання втраті критичної генетично зашифрованої інформації під час 

реплікації. Крім того, теломери вкрито комплексом із шести білків 

упакованих у компактну структуру T-петлі для уникнення помилок 

реплікації [98]. Тому теломери було запропоновано використовувати як 

«мітотичний годинник», який вимірює, скільки разів клітина розділилася. 

Кількість теломер, втрачених під час кожного поділу клітин, варіює в різних 

людей.  

Попередні дослідження показали, що збільшення окисного стресу та 

хронічного запалення пов’язано з більшою втратою теломер і прискореним 

вкороченням теломер. Кілька загальних ЧР для ССЗ (куріння, ЦД, 

гіперхолестеринемія, гіпертензія, ожиріння, низька ФА, вживання алкоголю) 

та психосоціальних проблем пов’язано з короткою довжиною теломер [162, 

182, 191]. Проте механізм, що складає підґрунтя зв’язку вкорочення теломер 

із цими ЧР, залишається гіпотетичним. 

Захворювання ССС та їх ускладнення, як і раніше, становлять велику 

проблему в усьому світі. У більшості випадків причиною ССЗ є атеросклероз. 

Атеросклероз є патологічним процесом, який асоціюється, насамперед, із 

віком, а скорочення теломер є тригерним біологічним механізмом, який 

пояснює клітинне старіння та прогресування атеросклерозу. Теломери є 

кінцевими ділянками лінійної хромосомної ДНК і складаються з 

багаторазово повторюваних гексануклеотидів 5>-TTAGGG-3'. У процесі 

реплікації клітин через проблеми кінцевої реплікації з кожним поділом 

відбувається вкорочення теломер на 100-200 пар нуклеотидів, що призводить 

до прогресуючого вкорочення останніх, до зміни метаболізму клітини, за 

якими йде загибель клітини та тягне за собою морфологічні та функціональні 

зміни, які з віком призводять до зниження функцій органів і систем.  
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Різні чинники, впливаючи на теломери, можуть сприяти зменшенню 

або збільшенню (збереженню) довжини теломер. Серед основних можна 

виділити окислювальний стрес (окисні пошкодження ДНК, які виникають 

переважно в теломерних ділянках ДНК) та вплив активності теломерази [16, 

17, 162]. 

Окислювальний стрес є загальним патофізіологічним механізмом, 

відповідальним за розвиток вік-асоційованих захворювань і прогресування 

старіння [218, 224, 248, 280]. За умов високого локального рівня активних 

форм кисню (АФК) їх біологічні ефекти полягають у прямій окислювальній 

дії на всі компоненти клітини (включаючи білки, ліпіди і ДНК), що веде до 

ініціації ланцюгових хімічних реакцій, таких як перекисне окислення ліпідів, 

що відбувається в основному всередині бішару мембран ядер і мітохондрій 

[218] .  

Результати численних досліджень свідчать про існування зв’язку між 

довжиною теломер і рівнем АТ [182, 293- 295, 300]. Підтвердженням цього є 

результати дослідження, в якому брали участь 98 здорових близнюків віком 

від 18 до 44 років [182]. Встановлено, що показники пульсового тиску 

негативно корелюють із довжиною теломер. Більше того, кореляція довжини 

теломер і пульсового тиску не залежала від статі, тобто з високою 

ймовірністю можна припустити, що обидва параметри мають 

успадковуваний характер. Крім того, встановлено позитивний кореляційний 

зв’язок між довжиною теломер і ДАТ і негативний – із САТ, що підтверджує 

негативний зв’язок між довжиною теломер і пульсовим тиском. Інша група 

вчених отримала подібні результати – в 120 чоловіків і 73 жінок (вік 56±11 

років), які не приймали антигіпертензивні препарати, довжина теломер 

достовірно корелювала зі швидкістю пульсової хвилі і в чоловіків, і в жінок, 

а показники пульсового тиску корелювали з довжиною теломер лише в 

чоловіків [133]. 

Численні клінічні дослідження свідчать про існування зворотного 

кореляційного зв’язку між наявністю ЦД2 і короткими теломерами [22, 66, 
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121, 174, 212, 278]. Встановлено, що у пацієнтів із ЦД2 довжину теломер 

пов’язано з тривалістю діабету: пацієнти з 10-річним терміном хвороби та 

більше мали меншу довжину теломер порівняно з показником пацієнтів із 

меншою тривалістю діабету [212]. Крім того, автори припустили, що 

довжина теломер може використовуватися як маркер загального стану 

пацієнтів – лейкоцити пацієнтів з ускладненнями ЦД2 мали меншу довжину 

теломер, ніж у контролі. В іншій праці запропоновано використовувати 

довжину теломер як незалежний предиктор прогресування діабетичної 

нефропатії в хворих на ЦД1 [113, 119, 121]. Меншу довжину теломер 

відзначали в пацієнтів із поєднанням предіабету/діабету й атеросклеротичних 

захворювань порівняно з показниками груп з наявністю окремо ЦД або ССЗ. 

Показано, що меншу довжину теломер мали пацієнти із ЦД, які перенесли 

ІМ, ніж хворі на ЦД без ІМ в анамнезі [121]. В іншому дослідженні подібну 

ситуацію простежили щодо мікроальбумінурії (МАУ): довжина теломер була 

меншою в пацієнтів із ЦД2 і МАУ, ніж у хворих на ЦД2 без МАУ [66]. Проте 

необхідно враховувати той факт, що в пацієнтів із ЦД2 відзначаються високі 

показники судинної жорсткості, які можуть пояснювати меншу довжину 

теломер. Меншу довжину теломер відзначали і в пацієнтів із ЦД2 та 

атеросклеротичними бляшками порівняно з показником хворих на ЦД2 без 

атеросклерозу [97]. 

Медикаментозна та немедикаментозна терапія клінічних проявів 

атеросклерозу опосередковано може впливати й на процеси клітинного 

старіння. Серед немедикаментозних методів слід зазначити активний спосіб 

життя і високий рівень ФА, здорове харчування та зниження вживання 

кухонної солі [41, 42]. Доведено, що малорухливий спосіб життя (на додаток 

до куріння, збільшеного ІМТ і низького соціально-економічного статусу) 

впливає на довжину теломер і може прискорити процес старіння [43]. У 

дослідження було включено 2 401 близнюка з Англії (2 152 жінки та 249 

чоловіків віком від 18 до 81 року). Виявилося, що довжина теломер в 

активніших учасників була на 200 пар нуклеотидів більшою, ніж у менш 
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активних. Аналогічні результати отримано в іншому дослідженні, де 

проаналізували довжину теломер у 944 пацієнтів зі стабільним перебігом ІХС 

[44]. Довжина теломер в осіб із низьким рівнем ФА була меншою, ніж у 

пацієнтів із високим рівнем ФА (5349±3781 у.о. та 5566±3829 у.о. 

відповідно). Тривало залишалося неясним питання, наскільки корисними є в 

довгостроковій перспективі багаторазові та регулярні аеробні фізичні вправи 

на надвитривалість (наприклад, біг на довгі дистанції в марафоні). З цією 

метою було обстежено 67 учасників марафонів [45]. Після поправки на вік, 

традиційні ЧР ССЗ і маркери запалення (С-реактивний білок, IL-6, лептин,  

Е-селектин тощо) вдалося встановити, що у марафонців довжина теломер 

була на 11% більшою (T/S=3,5±0,68), ніж у контрольній групі (T/S=3,1±0,41). 

Розвиток і прогресування атеросклерозу в більшості випадків триває 

десятиліттями та на ранніх стадіях не завжди має клінічні прояви. Аналіз 

окремих ЧР атеросклерозу не завжди має високу ефективність. Результати 

численних досліджень свідчать, що довжина теломер відображає сумарну 

ступінь пошкодження ДНК протягом усього життя людини чинниками, 

відповідальними за розвиток атеросклерозу та його ускладнень. Швидкість 

вкорочення теломер збільшується ще перед клінічним початком 

захворювання, що може мати діагностичне та прогностичне значення – 

вимірювання довжини теломер у перші роки життя може виявити генетичну 

схильність до ССЗ і стати сигналом до вчасного початку профілактичних і 

лікувальних заходів (у тому числі з використанням нових методів лікування, 

спрямованих на затримку клітинного старіння шляхом впливу на теломери 

та/або теломеразу). 

 

1.6. Шляхи медикаментозної корекції ураження серця та мозку в 

хворих на церебральний атеросклероз і цукровий діабет 2-го 

типу  

 

Боротьба із ССЗ і ЦВЗ є одним із пріоритетних напрямків медицини, 

оскільки, маючи загальну структуру ЧР, вони обумовлюють більшу частину 
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смертності в популяції [140, 240, 299, 312, 318] і високий відсоток 

інвалідизації населення [101]. ЦВЗ складають одну з найбільш поширених 

причин інвалідизації. У зв’язку з цим проблема реабілітації хворих на інсульт 

є надзвичайно актуальною. Для розробки ефективних методів реабілітації 

необхідно розуміння фундаментальних патогенетичних механізмів, що 

визначають функціонально-морфологічний і біохімічний стан мозку в хворих 

у різні періоди інсульту. 

Важливим досягненням експериментальної та клінічної медицини 

останніх десятиліть є уявлення про молекулярно-біохімічну структуру 

ішемічного каскаду, що визначає патогенетичні механізми формування та 

перебігу гострих і хронічних захворювань мозку та серця. Знання структури 

ішемічного каскаду дозволяють розробити ефективні шляхи фармакологічної 

корекції патогенетичних порушень, характерних для найбільш поширених 

ССЗ – інсульту, ІМ, СН. 

Пусковим механізмом ішемічного каскаду є енергетичний дефіцит, 

який у нейронах «включає» так званий глутамат-кальцієвий каскад, до стадії 

«індукції» якого відносять деполяризацію мембран, порушення активного 

іонного транспорту та компенсаторний надмірний викид збуджуючих 

нейротрансмітерів (глутамату й аспартату) [90, 92]. У кардіоміоцитах 

ішемічний каскад також характеризується зменшенням продукції 

креатинфосфату й АТФ, зниженням рН і збільшенням продукції 

недоокислених продуктів у тканинах. Порушення АТФ-залежного 

трансмембранного іонного транспорту – зменшення активності таких 

ферментів, як Na-K-АТФаза, Ca-Mg-АТФаза, призводить до накопичення 

внутрішньоклітинного кальцію – основного тригера кінцевих механізмів 

каскаду (оксидативний стрес, дисбаланс цитокінів, локальне запалення, 

мікроциркуляторні клітинні реакції ) [154, 275]. 

Отже, церебральна та кардіальна ішемія супроводжуються активацією 

патобіохімічних і молекулярних механізмів, які обумовлюють структурно-

морфологічні зміни в нейронах, глії та міокардіоцитах.  
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Кверцетин 

Ефективним стратегічним напрямком корекції гострої та хронічної 

ішемії мозку та серця є вплив на різні ланки ішемічного каскаду. Останніми 

роками в терапії ССЗ велика увага приділяється препаратам із 

мультимодальних дією. До таких препаратів належить кверцетин – розчинна 

форма біофлаваноїду кверцетину. Кверцетин справляє антиоксидантну, 

імуномодулюючу, мембраностабілізуючу, кардіопротекторну, 

антигіпоксичну та протизапальну дію, посилює репаративні процеси. 

Найдетальніше вивчено кардіопротекторні механізми дії кверцетину (рис. 

1.5), що склало підставу широкого використання кверцетину в клініці 

гострого ІМ за схемою, розробленою А.Н. Пархоменком і співавт. [20, 42, 

58]. 

Кверцетину властиві церебро- та нейропротекторний ефекти, 

обумовлені зниженням глутаматної ексайтотоксичності, 

внутрішньоклітинної гіперкальціємії та регуляцією синтезу оксиду азоту 

[78]. Антиатерогенний ефект кверцетину реалізується за рахунок зниження 

активності перекисного окислення ліпідів і пригнічення ліпопероксидації 

[58]. 
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Рис. 1.5. Механізми дії кверцетину [20]: NO – радикали оксиду азоту,  

 

ONOO – пероксинітрит-іони, eNOS – ендотеліальна NO-синтаза, iNOS 

– індуцибельна NO-синтаза, PhLA2 – фосфоліпаза A2, LysoPh – 

лізофосфоліпід, LOX – ліпооксигеназа, LT – лейкотрієни, ЕЦ – ендотеліоцит, 

КМЦ – кардіоміоцит.  

 

Кверцетин здійснює інтенсивне гальмування катаболічних ферментів, 

які порушують структуру фосфоліпідів клітинних мембран за ішемії та 

реперфузії: кіназ (протеїнкіназа С, фосфоліпаза, ліпооксигеназа, 

циклооксигеназа), РНК- і ДНК-полімераз, лактатдегідрогенази та цілої низки 

інших, що визначає його мембраностабілізуючу дію [20]. Остання 

проявляється і в здатності інактивувати вільні радикали, пригнічувати 

утворення супероксидрадикалів, збільшувати ефективність антиоксидантного 

захисту [58]. 
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Кверцитин справляє вазодилатуючий ефект за рахунок зниження 

концентрації арахідонової кислоти та лейкотрієну С4, які чинять потужну 

вазоконстрикторну дію, погіршують коронарний кровообіг [20]. Кверцетин 

також гальмує агрегацію тромбоцитів, утворення тромбоксану В4, що 

визначає його антитромботичну дію [20]. Результати клінічних та 

експериментальних досліджень свідчать про терапевтичну ефективність 

кверцетину за ІМ і в гострий період ішемічного інсульту [58]. 

Отже, кверцетин справляє мультимодальний спектр фармакологічних 

ефектів: антиоксидантний, антигіпоксантний, протизапальний, 

мембраностабілізуючий, активує енергосинтезуючі функції мітохондрій. 

Вплив кверцетину на основні ланки ішемічного біохімічного каскаду 

визначає перспективність його застосування в лікуванні судинних 

захворювань серця та мозку.  

 

Мельдоній 

ЦА є хронічним судинним захворюванням головного мозку, що 

проявляється розладом його функцій [3, 4, 14]. ЦА характеризується 

комплексом дифузних та осередкових змін головного мозку, обумовлених 

атеросклеротичним процесом. Підґрунтя патогенезу ЦА складає ішемія 

мозку. Ішемія супроводжується зниженням вмісту високоенергетичних 

фосфатів, збільшенням рівня збуджуючих амінокислот, накопиченням іонів 

кальцію всередині нейронів, морфо-функціональним порушенням клітинних 

мембран, накопиченням вільних радикалів і нейромедіаторним дисбалансом. 

За ЦА найчастіше вражаються гіпокамп, таламус, перикалозальні ділянки, 

сочевицеподібне ядро, деякі ділянки тім’яної та скроневої кори, тобто відділи 

мозку, які більшою мірою відповідальні за формування емоційно-мнестичних 

процесів і вегетативних функцій [3, 4, 14]. 

Для визначення стратегії терапії ЦА необхідно враховувати 

гетерогенність його патогенезу та використовувати препарати з 
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мультимодальних дією (антиоксидантною, вазоактивною, ноотропною). 

Одним із таких препаратів, здатних забезпечити спрямовану патогенетичну 

фармакотерапію ЦА, є мельдоній-3-(2,2,2-триметилгідразиній пропіонат. Цей 

препарат є одним із найсильніших зворотних інгібіторів перетворення гамма-

бутиробетаїну на карнітин, мельдоній знижує карнітин-залежний транспорт 

жирних кислот у мітохондрії м’язової тканини, інтенсивність перекисного 

окислення ліпідів і підвищує активність ендогенних антиоксидантів, 

нівелюючи наслідки окисного стресу; підвищує чутливість до інсуліну, 

змінює метаболізм глюкози та ліпідів. Спектр антиоксидантних ефектів 

мельдонію включає активацію природної антиоксидантної системи організму 

(СОД, каталаза); пригнічення вільнорадикального окислення ліпідів за 

рахунок зниження карнітин-залежного окислення жирних кислот і 

стимулювання утворення оксиду азоту шляхом підвищення концентрації 

гамма-бутиробетаїну та NO-залежного зв’язування вільних радикалів. 

Мельдоній діє і як блокатор, і як «пастка» вільних радикалів, що забезпечує 

максимальну повноту реалізації його антиоксидантної дії [1-8]. 

Раніше проведені клінічні дослідження продемонстрували, що в хворих 

похилого віку з різними формами хронічної цереброваскулярної патології 

мельдоній зменшував периферичний опір судин, усував вазоспазм, 

поліпшував когнітивні функції [1, 3, 8]. У хворих із ЦД2 лікування 

мельдонієм дозволяло знизити дозу гиполіпідемичних і цукрознижувальних 

препаратів [15]. За даними досліджень, проведених серед хворих з АГ, 

застосування мельдонію в поєднанні з базисною терапією сприяло зниженню 

рівня АГ, збільшенню числа осіб із цільовими рівнями АТ [9, 10]. У хворих зі 

стабільною стенокардією напруги (за даними міжнародних багатоцентрових 

рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих клінічних 

досліджень МІЛСС I, МІЛСС II) застосування препарату в поєднанні зі 

стандартною терапією приводило до зменшення числа нападів стенокардії, 

підвищення толерантність до фізичного навантаження, поліпшення якості 

життя [11, 13]. У дослідженнях за участю хворих із хронічною ІХС мельдоній 
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приводив до збільшення фракції викиду лівого шлуночка, зменшення тиску в 

легеневій артерії, нормалізації ВРС [1-9]. Проте попри розмаїття цих 

досліджень результатів комплексного аналізу впливу мельдонію на 

функціональний стан центральної нервової та серцево-судинної систем не 

представлено. 

 

Цитиколін 

Наразі спостерігається значне зростання частоти цереброваскулярної 

патології. ЦВС – одна з основних причин летальності та стійкої втрати 

працездатності хворих. У клінічній практиці широко використовуються 

препарати, об’єднані в групу «нейропротектори». Цільовий вплив на ключові 

ланки процесів загибелі нервових клітин судинної, травматичної, токсичної 

та іншої етіології з групи нейропротекторів справляє цитиколін – природний 

ендогенний нуклеозид, що складається з цитидину та холіну, зв’язаних 

дифосфатним містком, і бере участь у синтезі мембранних фосфоліпідів як 

проміжна ланка. Цитиколін не лише відновлює пошкоджені нейрональні 

мембрани, а й є донором холіну для синтезу ацетилхоліну [70-73]. Цитиколін 

також пригнічує синтез фосфоліпази А2, зменшуючи накопичення ВЖК, 

відновлює функціонування Na+/K+-АТФази, посилює активність 

антиоксидантних систем, перешкоджає процесам окислювального стресу та 

апоптозу, позитивно впливає на холінергічну передачу, модулює дофамін і 

глутаматергічну нейротрансмісію. Крім цього, цитиколін справляє 

виражений нейрорепаративний ефект, стимулюючи процеси нейро- й 

ангіогенезу [129, 168, 206]. 

Фосфоліпіди – основні складові клітин, що забезпечують 

функціонування клітинних мембран, зокрема нейронів [168, 171, 252, 266]. 

Одним із ключових фосфоліпідів клітинних мембран людини є 

фосфатидилхолін. До численних функцій нейронної мембрани, зокрема, 

належать проведення нервових імпульсів і нейротрансмісія. Порушення 
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метаболізму фосфоліпідів спостерігається за травматичного ураження 

головного мозку, церебральної ішемії, старіння мозку та певних 

нейродегенеративних захворювань [236, 261]. Фосфоліпіди також беруть 

участь у механізмах нейропластичності та процесах, пов’язаних зі змінами в 

нейротрансмісії, ексайтотоксичності. Це зумовлює потребу в застосуванні 

препаратів, які діють на мембранні фосфоліпіди. 

Цитиколін, або цитидин-5′-дифосфохолін (CDP-холін) – головний 

внутрішньоклітинний попередник фосфоліпіду фосфатидилхоліну [261]. 

Ендогенне утворення цитиколіну з фосфорилхоліну є етапом, що обмежує 

швидкість цього біосинтетичного шляху. Отже, CDP-холін вважається 

екзогенним джерелом холіну та цитидину з відповідною біохімічною дією. 

 Цитиколін є природним метаболітом біохімічних процесів в організмі 

та поєднує в своєму спектрі дії нейромедіаторні та нейрометаболічні ефекти. 

Найважливішим із них є активація біосинтезу мембранних фосфоліпідів 

нейронів мозку, насамперед фосфатидилхоліну. 

Когнітивні порушення є ключовим проявом ЦА, яке багато в чому 

визначає тяжкість стану хворих. На ранній стадії ДЕ переважають помірні 

нейродинамічні порушення у вигляді сповільненості, аспонтанності, 

зниження працездатності, виснаження, ослаблення концентрації уваги. 

Подальше прогресування когнітивного дефекту за ЦА пов’язано з розвитком 

деменції, коли когнітивний дефіцит призводить до обмеження повсякденної 

активності та щонайменше часткової втрати побутової незалежності. 

Лікування пацієнтів із ЦА, по суті, обмежено терапевтичним впливом на її 

прояви I та II ступеня. Основними напрямками ведення даних хворих є 

купірування патологічного процесу, профілактика прогресування 

захворювання, в тому числі інсульту, зниження вираженості когнітивних 

розладів, неврологічного дефіциту. 

У деяких дослідженнях, присвячених діагностиці та принципам терапії 

когнітивних розладів внаслідок судинних захворювань головного мозку, 

обґрунтовано призначення цитиколіну у випадках помірних когнітивних 
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розладів і деменції. Автори дійшли висновку, що позитивні ефекти 

цитиколіну впливають на всі етапи «ішемічного каскаду», а поєднання 

нейропротективної та нейрометаболічної дії препарату обумовлює його 

здатність знижувати відкладення бета-амілоїду в головному мозку. 

Цитиколін розглядається як перспективний препарат у лікуванні судинних 

форм помірних когнітивних розладів, що також формуються в хворих, які 

тривалий час приймають етанол. 

Клінічні дослідження останніх років продемонстрували 

нейропротективну дію цитиколіну за гострого порушення мозкового 

кровообігу в ранній відновлювальний період. Цитиколін здатний 

підсилювати дію інших лікарських засобів у лікуванні гострої 

цереброваскулярної патології, в т. ч. тромболітиків, антиагрегантів і 

нейротрофіків. Все це обумовлює доцільність застосування цитиколіну в 

комплексній терапії з іншими препаратами, що поліпшують 

нейрометаболізм. 

Є дані щодо поліпшення когнітивних функцій під впливом цитиколіну 

в пацієнтів із судинною деменцією та деменцією внаслідок 

нейродегенеративних захворювань [190]. Крім того, показано, що 

застосування цитиколіну в монотерапії пацієнтів із хворобою Паркінсона 

приводить до поліпшення рухової функції (зменшення брадикінезії, 

ригідності, тремору). Застосування цитиколіну в комплексній терапії хвороби 

Паркінсона дозволяє вдвічі знизити необхідну дозу L-DOPA і, відповідно, 

мінімізувати побічні ефекти замісної L-DOPA-терапії, а на ранніх стадіях 

захворювання – істотно відстрочити призначення L-DOPA. 

За результатами численних досліджень відомо, що застосування 

цитиколіну (750-3000 мг / добу) в першу добу після черепно-мозкової травми 

з подальшим курсовим лікуванням протягом 14-20 днів істотно скорочує 

тривалість коматозного періоду. 

За судинних захворювань головного мозку нерідко розвивається 

астенічний синдром у комплексі з іншими синдромами. У низці досліджень 
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продемонстровано високу ефективність цитиколіну (як у вигляді монотерапії, 

так і в комплексній терапії) в лікуванні пацієнтів із гострою та хронічною 

ішемією мозку та пов’язаними з ними астенічними станами. Також є дані про 

ефективність терапії цитиколіном пацієнтів із помірними когнітивними 

розладами на тлі гострого порушення мозкового кровообігу. Так, у пацієнтів, 

які приймали цитиколін, через 3 місяці відзначено наростання сили в 

кінцівках, а через 6 місяців – достовірне поліпшення показників за шкалами 

оцінки неврологічного дефіциту (регрес когнітивних порушень, емоційно-

афективних і поведінкових розладів). Використання цитиколіну у 

відновлювальний період ішемічного інсульту в хворих із помірними 

когнітивними порушеннями (розлади пам’яті, уваги та мислення) приводило 

до поліпшення когнітивних функцій вже через 10 днів після початку терапії. 

У низці досліджень показано високу ефективність цитиколіну в 

профілактиці та терапії помірних когнітивних розладів судинного ґенезу. 

Отже, застосування цитиколіну сприяє регресу когнітивних порушень, 

зменшує супутні емоційно-афективні та поведінкові розлади. Крім того, 

цитиколін здатний підсилювати дію інших лікарських засобів у лікуванні 

гострих ЦВЗ, у тому числі тромболітиків, антиагрегантів і нейротрофіків. 

Кінцевою ланкою процесів запалення, ішемії є порушення окисно-

відновних процесів, метаболізму й енергетичного забезпечення клітин. 

Сьогодні нейротрофічність, нейропротекція, нейропластичність і нейрогенез 

розглядаються як фундаментальні нейробіологічні процеси, що беруть участь 

у реалізації ендогенної захисної активності, а також в спробах протидіяти 

патофізіологічним пошкоджуючим механізмам і стимулювати ендогенне 

відновлення. Нейропротекцію визначають як безперервну адаптацію нейрона 

до нових функціональних умов, як ключ до зменшення пошкоджень мозкової 

тканини, викликаних ішемією, вона діє на рівні молекулярного каскаду, що 

обумовлює дисфункцію та смерть нейронів. Наразі доведено універсальність 

механізмів пошкодження нейронів за різних видів патологічних процесів, у 

тому числі й внаслідок впливу етанолу. Клінічний досвід застосування 
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цитиколіну за алкоголізму та наркоманії не настільки великий, хоча є деякі 

свідчення його ефективності за цих станів. Так, у рандомізованому 

подвійному сліпому дослідженні вивчали ефекти цитиколіну в пацієнтів з 

абстинентним алкогольним синдромом. Показано, що через 2 місяці в 

пацієнтів, які отримували цитиколін, значно поліпшилися увага та 

концентрація, а також орієнтація в часі та просторі. Як зазначили автори, 

дане спостереження свідчить, що препарат може бути корисний у лікуванні 

хронічного алкоголізму [190]. У низці праць показано ефективність 

застосування цитиколіну в наркозалежних осіб. Зокрема, оцінили вплив 

цитиколіну на функціональний стан центральної нервової системи у 

пацієнтів із кокаїнової залежністю. Визначали ефект цитиколіну на 

безпосередній потяг до наркотику та суб’єктивний настрій. В ході 

дослідження відзначено достовірне зменшення потягу до наркотику, 

зниження рівня тривоги та поліпшення настрою. Результати дослідження 

дозволили припустити, що використання цитиколіну можна розглядати як 

новий підхід у лікуванні наркозалежності. У дослідженні методом 

лонгітудинальної протонної магнітно-резонансної спектроскопії з метою 

оцінки зміни рівня нейрометаболітів після 4-тижневої терапії цитиколіном у 

пацієнтів із метамфітаміновою залежністю показано, що терапія цитиколіном 

може справляти безпосередній вплив на зниження дозування наркотику. 

Завдяки стабілізуючому впливу на мембрану цитиколін справляє 

протинабряковий ефект і перешкоджає розвитку набряку мозку, а внаслідок 

пригнічення фосфоліпаз А1, А2, С-D зменшує утворення вільних радикалів і 

підсилює антиоксидантні захисні системи. Ці властивості препарату 

дозволяють рекомендувати цитиколін для включення в схему стандартної 

терапії пацієнтів із запамороченням центрального ґенезу судинної етіології. 

Слід зазначити, що ефективність нейропротекциї з використанням 

цитиколіну продовжує активно вивчатися як в експериментальній, так і 

клінічній практиці. Одним із найбільш перспективних із позицій доказової 

медицини нейропротективних препаратів залишається цитиколін. Наразі це 
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єдиний із нейропротекторів, який входить до Європейських рекомендацій 

щодо лікування інсульту (ESO). 

 

Фенібут 

Хронічна недостатність мозкового кровообігу – дисфункція мозку, що 

виникає внаслідок дифузного та/або дрібноосередкового пошкодження 

мозкової тканини в умовах недостатності церебрального кровопостачання та 

повільно прогресує тривалий час. В Україні та інших країнах 

пострадянського простору ця патологія відома більше під терміном 

«дисциркуляторна енцефалопатія», який 70-ми роками минулого століття був 

запропонований неврологами Е.В. Шмідтом і Г.А. Максудовим для 

позначення хронічної недостатності мозкового кровообігу, що прогресує [56, 

205]. За кордоном даний термін не використовують. Завдяки розвитку 

ангіоневрології, впровадження в практику таких методів нейровізуалізації, як 

комп’ютерна та магнітно-резонансна томографії, стало можливим 

прижиттєве обстеження мозку. Найчастішою причиною ураження судин 

мозку є ЦА як генералізований процес, що прогресує, з частими 

тромботичними й оклюзійними ураженнями, що призводять до ІІ [67]. У 

патогенезі хронічної недостатності мозкового кровообігу виділяють 2 

основні варіанти залежно від характеру пошкодження та переважної 

локалізації [156]. Перший варіант ДЕ – лейкоенцефалопатичний, або 

субкортикальний бісвангерівський, для якого характерно дифузне двобічне 

ураження білої речовини; другий – лакунарний, із наявністю множинних 

лакунарних осередків. Проте на практиці трапляються й мішані варіанти. 

Крім ішемії, важливу роль у розвитку множинних дрібних інфарктів і 

кіст на тлі дифузного ураження білої речовини відіграють повторні епізоди 

церебральних гіпертонічних кризів. За гіпертонічної ангіоенцефалопатії 

лакуни можуть бути в білій речовині лобової та тім’яної часток, корі, мосту, 
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таламусі та хвостатому ядрі. На тлі оклюзії дрібних судин мозку найчастіше 

трапляється лакунарний варіант. 

Провідну роль у патогенезі дифузного ураження білої речовини 

відіграють повторні епізоди падіння системної гемодинаміки – гіпотензії. 

Причиною низького АТ можуть бути неадекватна антигіпертензивна терапія, 

зниження серцевого викиду, надсадний кашель, оперативні втручання або 

ортостатична артеріальна гіпотензія внаслідок вегетативно-судинної 

недостатності. Навіть незначне зниження АТ може призвести до ішемії в 

кінцевих зонах суміжного кровопостачання. Такі зони часто бувають 

клінічно «німими» навіть у процесі розвитку інфарктів, що призводить до 

формування мультиінфарктного стану. 

Механізми компенсації в умовах хронічної гіпоперфузії можуть 

виснажуватися, тому енергетичне забезпечення мозку стає недостатнім. У 

результаті розвиваються функціональні розлади, а потім і необоротне 

морфологічне пошкодження. За хронічної гіпоперфузії мозку уповільнюється 

кровообіг у судинах мозку, зменшується вміст кисню та глюкози в крові, 

розвиваються оксидантний стрес, зсуви метаболізму глюкози в бік 

анаеробного гліколізу, лактатацидоз, гіперосмолярність, капілярний стаз, 

схильність до тромбоутворення, деполяризуються клітинні мембрани, 

активується мікроглія, що провокує синтез нейротоксинів і поряд з іншими 

патофізіологічними процесами призводить до загибелі клітин. Гранулярну 

атрофію коркових відділів часто виявляють у пацієнтів із церебральною 

мікроангіопатією. 

Мультифокальний патологічний стан мозку призводить до порушення 

зв’язків між корковими та підкорковими структурами та до формування так 

званих синдромів роз’єднання. Зниження швидкості мозкового кровообігу в 

поєднанні з гіпоксією спричинює розвиток енергетичного дефіциту та 

оксидативного стресу. Останній є одним з основних механізмів пошкодження 

клітин за ішемії мозку. На тлі ішемії внаслідок розвитку цитотоксичної 

гіпоксії активується патологічний шлях утилізації кисню з утворенням 



 

 

113 

 

вільних радикалів, які своєю чергою уражають клітинні мембрани та 

провокують мітохондріальну дисфункцію. 

У пацієнтів із хронічною недостатністю мозкового кровообігу 

спостерігаються порушення в емоційній сфері, поліморфні рухові розлади, 

зниження пам’яті та здатності до навчання. Надалі це призводить до значного 

обмеження можливостей соціальної адаптації. Це обумовлює гостру потребу 

в проведенні ранньої діагностики захворювання – ще перед тим, як 

сформується виражений неврологічний дефіцит [8]. 

Діагностика хронічної ішемії мозку включає аналіз анамнестичних 

даних, неврологічних і нейропсихологічних симптомів, детальне 

кардіологічне обстеження із застосуванням електрокардіографії, 

ехокардіографії, холтерівського моніторингу, виключення соматичної 

патології, а також параклінічні методи: МРТ або КТ головного мозку, 

ультразвукову доплерографію, дуплексне ультразвукове сканування, 

транскраніальну доплерографію, визначення реологічних і коагуляційних 

характеристик крові, вмісту ЗХС, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ і глюкози. 

Підтвердженням діагнозу хронічної ішемії мозку за даними МРТ або 

КТ є ознаки лейкоареозу, лакунарних і більших ішемічних осередків, 

атрофічних коркових процесів і розширення шлуночків мозку [9]. МРТ, 

надто проведена в Т2-режимі, є більш чутливим методом діагностики 

дифузних та осередкових змін у півкулях головного мозку, надто за 

стовбурової локалізації процесу. 

Велика увага приділяється вивченню патофізіологічних і 

патогенетичних механізмів, що пояснюють виникнення тривожно-

депресивних розладів у пацієнтів із хронічною ішемією мозку. Однією з 

головних причин виникнення подібних розладів у таких пацієнтів є 

порушення гемодинаміки [52, 53]. Інший механізм пов’язаний із наростанням 

вісцероендокринних та обмінних зсувів із протилежною зміною вегетативної 

спрямованості (ваготонія-симпатикотонія). Патогенетично дані порушення 

пов’язано не лише з функціональним дефіцитом серотонінергічної системи та 
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складною дизрегуляцією норадренергічної системи, але й з первинними 

атеросклеротичним, стенозуючим й оклюзійним процесами в мозкових і 

магістральних судинах шиї. 

Фармакотерапію таких пацієнтів спрямовано на [52]: 

 лікування основних етіологічних чинників розвитку патології; 

 лікування атеросклерозу та гіпертонічної хвороби; 

 поліпшення мозкового кровообігу; 

 поліпшення метаболізму мозку та реалізацію нейропротекторної та 

нейротрофічної дії. 

З огляду на те, що більша частина пацієнтів із ЦА – це особи похилого 

та старечого віку, необхідно проводити адекватну терапію супутніх 

соматичних захворювань, що справляють суттєвий вплив на їх нервово-

психічний статус. У цій ситуації особливу увагу слід звернути на АФМК, яка 

справляє досить своєрідну дію на гамма-аміномасляну кислоту (ГАМК) – 

вона зв’язується в головному мозку лише з ГАМК-Б-рецепторами, активує їх 

і таким чином стимулює ГАМКергічну медіацію. Відомо, що ГАМК-Б-

рецептори опосередковують «тривалі» ГАМК-залежні реакції в ЦНС (на 

відміну від «швидкого» компонента, що визначається активацією ГАМК-А-

рецепторів), запускають складні процеси взаємодії різних нейромедіаторних 

систем (зокрема, ГАМК- і холінергічної), що беруть участь у формуванні 

різних типів пам’яті. Також через ГАМК опосередковано ще один важливий 

компонент дії АФМК – активацію синтезу ацетилхоліну, що регулюється в 

тому числі через ГАМКергічні інтернейрони [53]. 

Унікальність АФМК пояснюється наявністю в її молекулі бета-

фенілетиламіну – речовини, що є природним фізіологічним модулятором 

дофамінергічної нейромедіації [28]. Отже, з хімічної точки зору АФМК є 

похідною не лише ГАМК, а й бета-фенілетиламіну – стимулятора центрів 

головного мозку. Бета-фенілетиламін активує вивільнення дофаміну в 

синаптосомах і гальмує його зворотне захоплення – тим самим підсилює 

дофамінергічний вплив. У результаті АФМК, на відміну від інших 
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нейротропних засобів, впливає на дофамінергічні процеси в мозку не шляхом 

штучної екзогенної стимуляції, а найбільш фізіологічним способом – через 

механізми ендогенної модуляції дофамінових D2-рецепторів, долучених до 

регуляції когнітивної сфери. 

Найважливішим компонентом когнітивної антиастенічної дії АФМК є 

її антигіпоксичні властивості. Як відомо, порушення когнітивної сфери 

супроводжуються ослабленням енергозабезпечення нейронів внаслідок 

порушень утилізації кисню. АФМК проявляє яскраво виражену 

антигіпоксичну дію, нормалізує співвідношення аеробних та анаеробних 

процесів і підвищує рівні макроергічних фосфатів у різних структурах ЦНС, 

що клінічно проявляється як у психоенергізуючій, так і в комплексній 

мнемотропній дії, а саме – в сприятливому впливі на всі типи пам’яті та 

концентрацію уваги, підвищення фізичної та розумової працездатності. 

АФМК має унікальні механізми дії та справляє поєднаний ноотропний, 

анксіолітичний, вегетостабілізуючий, антиастенічний та анальгетичний 

ефект. У зв’язку з цим вона широко використовується в різних царинах 

медицини [28]. Приймання препарату приводить до зменшення ступеня 

перцептивно-гностичних розладів, зниження втомлюваності, сприяє 

загальному підвищенню працездатності, а також поліпшує реґіонарний 

мозковий кровообіг [9]. І нарешті, абсолютно винятковою властивістю для 

ноотропного препарату є анальгетичний ефект АФМК, надто якщо згадати 

про частоту та вираженість больового синдрому на тлі практично всіх форм 

психосоматики, який, очевидно, реалізується через вплив на нейромедіаторні 

процеси, задіяні в проведенні больових імпульсів (активація ГАМК та 

опіатергічних систем у ЦНС, підвищення утворення енкефалінів, зниження 

активності структур таламуса – своєрідного підкоркового «колектора» 

больових відчуттів (спіноталамічні провідникові шляхи). Терапевтичний 

потенціал АФМК проявляється в істотному підвищенні розумової та фізичної 

працездатності, перш за все на тлі симптомів фізичної та психічної астенії, 

зменшенні відчуттів напруги та страху, емоційної лабільності, вираженості 
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симптомів фізичної та психічної астенії та, в цілому, у підвищенні інтересу 

до життя. 

Отже, проведений аналіз наукової літератури продемонстрував, що 

попри порівняльну «молодість» кардіоневрології як наукового напряму 

наразі визначено роль патології серця в патогенезі інсульту, вивчено деякі 

центральні механізми нервової регуляції діяльності серця й особливості 

кардіо-церебральних взаємозв’язків у гострий період інсульту. Проте до 

теперішнього часу не досліджено динамічні механізми формування 

особливостей церебро-кардіальних взаємозв’язків у хворих із різними 

стадіями церебрального атеросклерозу, надто на тлі ЦД. 
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РОЗДІЛ 2. 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Етичні аспекти дослідження  

 

Дане дослідження виконано з дотриманням основних принципів 

Гельсінської декларації 1964 року, з поправками щодо біомедичних 

досліджень і положень GCHICH, із дотриманням етичних принципів і 

рекомендацій із залучення людей як суб’єктів, викладених у Белмонтській 

доповіді. Протокол дослідження схвалено локальними етичними комісіями 

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка 

НАМН України» та ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова 

НАМН України».  

Дизайн дослідження передбачав дотримання принципів 

конфіденційності та поваги особистості хворого, концепції інформованої 

згоди, врахування переваг користі над ризиком шкоди й інших етичних 

принципів щодо людей, які виступають суб’єктами досліджень.  

Перед початком обстеження від кожного хворого отримано 

інформовану згоду на виконання дослідження та використання отриманих 

даних.  

Крім того, кожен пацієнт був проінформований у доступній формі про 

мету та методи дослідження, потенційну користь і можливий дискомфорт під 

час проведення діагностики. Пацієнти мали усвідомити, що згоду вони дають 

добровільно; згоду не можна отримати примусово; пацієнт може відмовитися 

від дослідження в будь-який час, і це не буде негативно впливати на 

подальше його медичне обслуговування. Всю вищевказану інформацію 

надавали як в усній доступній формі, так і в друкованій – у вигляді 

«Інформованої згоди», яку після ознайомлення підписували пацієнти. 
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 2.2. Загальна характеристика хворих 

 

Протягом 2011-2021 рр. у відділі судинної патології головного мозку 

ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» й у 

консультативно-діагностичному відділенні ДУ «Інститут ендокринології та 

обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» виконували 

ретроспективне різнопланове обстеження хворих із ЦА 1-3-ї стадій і ЦД2 

(ліцензія Міністерства охорони здоров’я України на медичну практику, серія 

АД, №063250). Визначали чинники прогресування, уточнювали клініку та 

патогенез, вивчали особливості діагностики та оптимізували лікування 

пацієнтів із ЦА 1-3-ї стадій і ЦД2. За цей період обстежено 581 пацієнтів 

віком від 55 до 75 років, серед них 314 пацієнтів із ЦД2 і 267 пацієнтів без 

ЦД2; крім того, у всіх пацієнтів був ЦА 1-3 стадій (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих за стадіями церебрального атеросклерозу та 

наявністю цукрового діабету 2-го типу 

 

Захворювання n % 

ЦА 1-2-ї стадій (із них із ЦД2) 342 (190) 58,86 (60,51) 

ЦА 3-ї стадії (з них із ЦД2) 239 (124) 41,14 (39,49) 

Усього (з них із ЦД2) 581 (314) 100 (54,04) 

 

Для отримання й обробки результатів обстеження хворих використано 

первинну документацію, а саме: амбулаторні та стаціонарні історії хвороби, а 

також тематичні карти хворих, оформлені згідно з вимогам до виконання 

наукових державних робіт, які виконувались на базі консультативно-

діагностичного відділення ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 

імені В.П. Комісаренка НАМН України».  
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Для відбору пацієнтів у дослідження було визначено критерії 

включення та не включення хворих залежно від поставлених завдань.  

Критеріями включення пацієнтів у дослідження були: 

1) наявність ознак ЦА згідно з Наказом МОЗ України від 17.08.2007 р.  

№ 487 на підставі клінічної картини захворювання, даних 

лабораторних та інструментальних методів обстеження; 

2) вік 55-75 років; 

3) наявність ознак ЦД2 згідно з Наказом МОЗ України від 21.12.2012 р.  

№ 1118. 

Критеріями не включення пацієнтів у дослідження були (наявність 

хоча б одного з критеріїв):  

1) усі форми фібриляції передсердь; 

2) інші порушення ритму, які вимагають антиаритмічної терапії; 

3) некоригований АТ>160/90 мм рт. ст.;  

4) зниження ФВ<40% за даними двомірної ехокардіографії (ЕхоКГ); 

5) клінічно виражена серцева недостатність; 

6) значно виражені порушення функції нирок і печінки; 

7) наркотична або алкогольна залежність; 

8) перенесені гострі запальні захворювання протягом попереднього 

місяця; 

9) перенесена реваскуляризація; 

10)  стабільна/нестабільна стенокардія або гострий інфаркт міокарда / 

інфаркт мозку; 

11)  супутня ендокринна патологія, крім ЦД2; 

12)  ревматичні вади серця. 

У дослідженні взяли участь 581 пацієнт (331 жінка та 250 чоловіків) із 

ЦА різних стадій, віком від 55 до 75 років, які підлягали тривалому 

спостереженню. Кількісний розподіл пацієнтів за показниками глікованого 

гемоглобіну та стадіями ЦА наведено на рис. 2.1.  
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Рис. 2.1. Схема розподілу пацієнтів за визначальними показниками. 

 

В усіх хворих проводили вивчення анамнезу життя, оцінку 

антропометричних параметрів – маси тіла та зросту. АТ вимірювали на обох 

руках через 5 хвилин після відпочинку, до дослідження включали рівні АТ на 

тій руці, де були більші значення. Усі групи були порівнянними за 

показниками АТ (САТ, ДАТ і ПАТ), ЧСС, давністю АГ й ІІ (табл. 2.2, 2.3), а 

також за давністю порушень вуглеводного обміну. Усі пацієнти приймали 

оптимальну антигіпертензивну терапію (іАПФ/сартани, БКК, тіазидоподібні 

діуретики), антиагреганти та статини згідно з рекомендаціям Української 

асоціації кардіологів, а також відповідну пероральну цурознижувальну 

терапію для компенсації порушень вуглеводного обміну.  
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Таблиця 2.2 

Загальна характеристика хворих без порушень вуглеводного обміну  

та з церебральним атеросклерозом 1-3-ї стадій, Me (QI; QIII) 

 

Показник ІІ (n=115) ІІ ПП (n=63) ІІ ЛП (n=52) ЦА (n=152) 

Вік, роки 
63,00 

(59,00; 68,00) 

65,00 

(62,00; 68,00) 

62,00 

(59,00; 67,30) 

60,00 

(56,00; 65,00) 

САТ,  

мм рт. ст. 

134 

(121; 143) 

132 

(120; 145) 

136 

(128; 148) 

129 

(126; 135) 

ДАТ, 

мм рт. ст. 

78 

(72; 97) 

82 

(77; 98) 

88 

(76; 101) 

76 

(73; 95) 

ПАТ, 

мм рт. ст. 

56 

(49; 46) 

50 

(43; 47) 

48 

(47; 52 ) 

53 

(40; 53) 

Стать (n,%)  ж 58; 50,43 38; 60,32 20; 38,46 87; 57,24 

ч 57; 49,57 25; 39,68 32; 61,54 65; 42,76 

Давність 

інсульту, 

роки (n,%) 

0,5 19; 16,52 4; 6,35 5; 9,62 - 

1 83; 72,17 49; 77,78 36; 69,23 - 

1,5 13; 11,31 10; 15,87 11; 21,15 - 

Термін ГХ,  

роки (n,%) 

11-15 48; 41,74 33; 52,38 38; 73,07 106; 69,74 

16-20 67; 58,26 30; 47,62 14; 26,93 46; 30,26 

Рівень 

HbA1c,% 

4,20±1,20 4,26±1,16 4,16±1,18 4,14±1,40 

Рівень глюкози 

натще, ммоль/л 

3,80±1,20 4,10±0,80 3,90±1,30 3,90±1,40 

 

Примітки: ГХ – гіпертонічна хвороба; САТ – систолічний артеріальний 

тиск; ДАТ – діастолічний артеріальний тиск; ПАТ – пульсовий артеріальний 

тиск; HbA1c – глікований гемоглобін; ЦА – церебральний атеросклероз 

(хворі без ішемічного інсульта); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у 

правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі. 
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Діагноз ЦД виставлявся згідно критеріям ВООЗ (1999, перегляд 2006 

року): 

1. Рівень глюкози плазми натще ≥7,0 ммоль/л або цільної капілярної 

крові ≥6,1 ммоль/л за умови голодування не менше 8 годин до 

проведення аналізу. 

2. Рівень глюкози плазми ≥11,1 ммоль/л при випадковому досліджені за 

наявності класичних симптомів діабету (поліурія, полідипсія, 

невмотивована втрата маси тіла). 

3. Рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) понад 6,5% (ВООЗ, 

2011). 

Визначення важкості перебігу захворювання та ступінь компенсації ЦД 

проводилось згідно «Уніфікованого клінічного протоколу первинної та 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу" 

(Наказ Міністерства охорони здоров’я від 21.12.2012 року, No1118). 

За ступенем важкості ЦД виділяли легку, середню і важку форми. До 

легкої відносили пацієнтів на дієтотерапії без мікро- та макросудинних 

ускладнень. До середнього ступеня важкості – пацієнтів на пероральних 

цукрознижувальних засобах без судинних ускладнень або за наявності їх 

початкових стадій (діабетичної нефропатії на стадії мікроальбумінурії; 

діабетичної ретинопатії непроліферативної стадії, діабетичної 

полінейропатії). Тяжкий перебіг виставляли пацієнтам, які мали діабетичну 

ретинопатію, препроліферативну чи проліферативну стадію, нефропатіюю, 

стадію протеїнурії чи ХНН, вегетативну нейропатію, макроангіопатію 

(постінфарктний кардіосклероз, серцева недостатність, стан після гострого 

порушення мозкового кровообігу, окклюзійного ураження нижніх кінцівок). 

ЦД вважався в стані компенсації, якщо глікемія натщесерце становила 

5,0-6,0 ммоль/л, рівень НвА1с – менше 7,0%. Критерії субкомпенсації були 

наступними: глікемія натще становила 6,1- 6,5 ммоль/л, рівень НвА1с 7,1-

7,5%. Захворювання вважали декомпенсованим за наступних критеріїв: 

глікемія натще вища 6,5 ммоль/л, рівень НвА1с – більше 7,5%. 
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Таблиця 2.3 

Загальна характеристика хворих з порушенням вуглеводного обміну та 

церебральним атеросклерозом 1-3-ї стадій, Me (QI; QIII) 

 

Показник ІІ (n=124) ІІ ПП (n=60) ІІ ЛП (n=64) ЦА (n=190) 

Вік, роки 
61,00 

(57,00; 65,00) 

60,00 

(57,00; 66,00) 

59,00 

(55,00; 65,00) 

62,00 

(57,00; 68,00) 

САТ,  

мм рт. ст. 

133 

(121; 143) 

130 

(120; 145) 

135 

(128; 148) 

130 

(126; 135) 

ДАТ, 

мм рт. ст. 

80 

(72; 97) 

82 

(77; 98) 

86 

(76; 101) 

86 

(73; 95) 

ПАТ, 

мм рт. ст. 

53 

(49; 46) 

48 

(43; 47) 

49 

(47; 52 ) 

44 

(40; 53) 

Стать (n,%)  ж 60; 48,39 29; 48,33 28; 43,75 86; 45,26 

ч 64; 51,61 31; 51,67 36; 56,25 104; 54,74 

Давність 

інсульту, 

роки (n,%) 

0,5 24; 19,35 10; 16,67 18; 28,13 - 

1 76; 61,29 38; 63,33 32; 50,00 - 

1,5 24; 19,35 12; 20,00 14; 21,87 - 

Термін ГХ,  

роки (n,%) 

11-15 54; 43,55 28; 46,67 34; 53,13 111; 58,42 

16-20 70; 56,45 32; 53,33 30; 46,87 79; 41,58 

Рівень HbA1c, 

% 

8,40 

(6,00; 9,80) 

8,20 

(6,10; 9,30) 

8,40 

(6,30; 9,40) 

8,60 

(5,80; 9,90) 

Рівень глюкози 

натще, ммоль/л 

6,80 

(5,90; 7,90) 

7,00 

(6,20; 8,20) 

6,90 

(6,10; 8,00) 

7,10 

(6,00; 8,40) 

Кількість 

хворих з HbA1c 

5,7-6,4%, (n;%) 

64; 44,44% 28; 19,44% 36; 25,00% 80; 55,56% 

Кількість 

хворих з HbA1c 

від 6,5%, (n;%) 

60; 35,29% 34; 20,00% 26; 15,29% 110; 64,71% 

Кількість 

хворих з HbA1c 

від 7,0%, (n;%) 

30; 49,18% 15; 24,59% 15; 24,59% 31; 50,82% 
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Примітки: ГХ – гіпертонічна хвороба; САТ – систолічний артеріальний 

тиск; ДАТ – діастолічний артеріальний тиск; ПАТ – пульсовий артеріальний 

тиск; HbA1c – глікований гемоглобін; ЦА – церебральний атеросклероз 

(хворі без ішемічного інсульту); II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у 

правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі. 

 

На першому етапі в комплексному клініко-інструментальному 

дослідженні взяли участь усі 581 хворі. Пацієнтів розподілили спочатку на 2 

групи в залежності від наявності ЦД2 (як компенсованого, так і 

декоменсованого), а потім на 4 підгрупи: І – загальна група хворих, які 

перенесли ішемічний атеротромботичний інсульт у басейні середньої 

мозкової артерії; ІІ – у правій півкулі (ПП); ІІІ – у лівій півкулі (ЛП); ІV – 

хворі із ЦА 1-2-ї ст., без ІІ (група порівняння).  

На другому етапі в комплексному клініко-інструментальному 

дослідженні взяли участь 161 пацієнт із ЦД2 та ЦА 1-3-ї стадій. Пацієнтів 

розподілили на 2 групи: І – із ЦА 1-2-ї ст. (ЦА), ІІ – із ЦА 3-ї ст. (ЦА+ІІ).  

На третьому етапі в дослідження увійшли 141 пацієнт (47 чоловіків і 94 

жінки) із ЦА 1-3-ї стадій і ЦД2 (73 хворих), які проходили лікування різними 

препаратами. 

Дизайн дослідження відповідно до поставлених завдань наведено в 

табл. 2.4. Хворих розподіляли на різні групи на усіх етапах дослідження, 

коли це мало практичне та наукове значення. 
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Таблиця 2.4 

Дизайн дослідження відповідно до поставлених завдань 

 

Фрагмент дослідження 
Стадія 

ЦА 

n 

(ч:ж) 

n із ЦД2 

(ч:ж) 

1 2 3 4 

Встановлення особливостей (у т.ч. вікових і 

статевих) структурно-функціонального стану 

серця, екстра- та інтракраніальних артерій, 

системної та мозкової гемодинаміки, 

характеру порушень вегетативної регуляції в 

хворих на і без ЦД2 із ЦА 1-3-ї ст.  

1-2 152 

(62:90) 

 

190 

(87:103) 

 

3 115  

(52:63) 

124 

(72:52) 

Встановлення особливостей (у т.ч. вікових і 

статевих) структурно-функціонального стану 

 серця, екстра- та інтракраніальних артерій, 

системної та мозкової гемодинаміки, 

характеру порушень вегетативної регуляції в 

хворих на ЦД2 і без ЦД2 із ЦА 3-ї ст. 

залежно від локалізації ІІ 

ІІ в 

ПП 

63 

(25:38) 

60 

(29:31) 

ІІ в 

ЛП 

52 

(32:20) 

64 

(36:28) 

Дослідження довжини теломер 1-3 112 

( 43:69 ) 

78 

(29:49) 

Дослідження активності теломерази 1-3 112 

(43:69) 

78 

(29:49) 

Дослідження активності каталази, 

супероксиддисмутази, глутатіону, 

тіобарбітурореактивних речовин, кінцевих 

продуктів глікування 

1-3 112 

(43:69) 

78 

(29:49) 

Дослідження ліпідограми 1-3 161 

(57:104) 

78 

(29:49) 

Нейропсихологічне тестування 1-3 161 

(57:104) 

78 

(29:49) 

Оптимізація лікування 1-2 111 

(36:75) 

60 

(22:38) 

3 30 (11:19) 13 (5:8) 
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2.3. Методи дослідження 

2.3.1. Інструментальні методи обстеження 

МРТ головного мозку. Для візуалізації структурних змін головного 

мозку в осіб, які перенесли ІІ, проводили МРТ на томографі «Siemens» 

(Німеччина) за загальновідомою методикою. В ході обстеження пацієнта 

здійснювали послідовний вибір скануючих режимів. Використовували зрізи 

товщиною 2-6 мм, вибір площини та імпульсності сканування залежав від 

завдання дослідження. Сутність методу МРТ полягає в тому, що 

досліджуваний об’єкт, який знаходиться у постійному магнітному полі з 

градієнтом напруги, підлягає дії високочастотних імпульсів, внаслідок чого 

можна отримати магнітно-резонансний сигнал від будь-якої точки 

тримірного об’єкта. Завдяки доброму контрастуванню сірої та білої 

речовини, відсутності кісткових артефактів, високій чутливості до 

концентрації ядер протонів води та ліпідів, метод МРТ є надто 

інформативним у діагностиці ішемічних уражень головного мозку. За 

допомогою МРТ головного мозку оцінювали наявність крововиливу, підтип 

інфаркту, кількість, розмір і локалізацію осередків. 

Ультразвукове дослідження судин головного мозку та шиї. Методом 

ультразвукового дуплексного сканування екстра- та інтракраніальних судин 

вивчали стан церебральної гемодинаміки, наявність і ступінь 

атеросклеротичного ураження судин, оцінювали регуляцію судинного 

тонусу.  

Дослідження проводили на приладі «Philips EnVisor». Для обстеження 

екстракраніальних каротидних судин використовували лінійний датчик із 

робочою частотою 7,5 МГц. Сканування інтракраніальних судин проводили 

лінійним датчиком із робочою частотою 2 МГц.  

Спосіб дуплексного сканування об’єднує: В-режим (дозволяє оцінити 

морфологію досліджуваного об’єкта), кольорове доплерівське картування 

(дає якісну інформацію про стан кровообігу) та спектральну доплерографію 
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(дає кількісну інформацію про стан кровообігу). Спільне використання трьох 

режимів дає можливість комплексно оцінити характер наявних змін.  

За допомогою В-режиму отримуємо інформацію у вигляді двомірних 

сірошкальних томографічних зображень про стан стінок судин, прохідність 

судин, наявність і характеристики утворень, які знаходяться в середині 

судини, стан оточуючих тканин [139, 140].  

Метод кольорового доплерівського картування ґрунтується на аналізі 

частот доплерівського зсуву та відображає різницю швидкостей у потоці 

крові. Різниця частот ультразвукового сигналу, що випромінюється, та 

прийнятого відлуння-сигналу пропорційна швидкості частинок кровообігу й 

залежить від доплерівського кута. Цей метод дозволяє оцінити однорідність і 

рівномірність заповнення просвіту судини кольором (наявність зон 

турбулентності, дефектів заповнення, патологічного розширення кольорової 

картограми) [139, 140].  

За допомогою спектральної доплерографії отримують кількісну 

інформацію про стан кровообігу, представлену у вигляді графіка швидкості 

кровообігу в системі координат.  

Внутрішньопросвітний діаметр ЗСА вимірювали на відстані 1 см 

проксимальніше біфуркації по передній і задній стінках. Сканування 

проводили під кутом, близьким до 90o для мінімізації похибки вимірювання 

діаметра судини. ТКІМ вимірювали на відстані 1 см проксимальніше 

біфуркації ЗСА по задній стінці (відносно датчика). Оцінювали також стан 

КІМ: ступінь диференціювання на шари, зміни ехогенності, форму поверхні, 

наявність патологічних утворень (рис. 2.2, 2.3).  

Стенози (ступінь звуження просвіту артерії) оцінювали за діаметром і 

площею та відображали співвідношення різниці величин 

внутрішньопросвітного діаметра незмінного просвіту судини та просвіту 

судини, вільного від патологічного утворення в місці максимального 

звуження, до величини внутрішньопросвітного діаметра незмінного просвіту 

судини, яке подається у відсотках. 
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Рис. 2.2. Непотовщений комплекс інтима-медіа – 0,7 мм.  

 

 

 

 

Рис. 2.3. Дифузно потовщений до 1,2–1,5 мм комплекс інтима-медіа. 

 

Виявлені стенози поділялися на три групи залежно від ступеня 

вираженості: 

– до 50% діаметра (характеризуються деяким розкидом систолічного 

піку, закриттям (частковим або цілковитим) систолічного вікна, 

концентрацією яркостей спектра в зоні середніх швидкостей систолічної 

фази);  

– 50-75% діаметра (характеризуються вираженим зниженням 

систолічного піку, вираженим розкидом спектра високих частот, 

концентрацією яркостей спектра в зоні середніх і низьких частот, появою 
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низькочастотного спектру нижче від нульової лінії, підвищенням індексу 

резистентності (Ri), появою «свистячого» високочастотного шуму);  

– понад 75% діаметра (супроводжуються вираженим зниженням 

систолічного піку, вираженим розкидом і зменшенням кількості високих 

частот, концентрацією яркостей спектру в зоні низьких частот вище і нижче 

ізолінії, підвищенням індексу Ri, появою грубого низькочастотного шуму).  

Згідно з даними багатьох досліджень, у розвитку атеросклеротичного 

процесу як чинника ризику порушень мозкового кровообігу важливу роль 

відіграє і морфологія атеросклеротичної бляшки. У роботі використано 

класифікацію атеросклеротичних бляшок за ехощільністю: 

– гіпоехогенні (морфологічним субстратом таких бляшок є молоді 

сполучнотканинні елементи, ліпіди та клітини крові, бляшки здатні швидко 

рости, що призводить до значного звуження судини або її цілковитої оклюзії) 

(рис. 2.4). 

  

 

 

Рис. 2.4. Гіпоехогенна атеросклеротична бляшка в гирлі верхньої 

сонної артерії товщиною близько 2,5 мм (поздовжній зріз).  

 

– гіперехогенні (є фіброзними сполучнотканинними елементами із 

солями кальцію, їх гомогенна структура та рівна поверхня свідчать про 

повільне прогресуванні атеросклерозу) (рис 2.5).  
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Рис. 2.5. Гіперехогенна атеросклеротична бляшка в ділянці біфуркації 

загальної сонної артерії з нерівною виразковою поверхнею, товщиною до  

2,2 мм (поздовжній зріз).  

 

– гетерогенні (належать до категорії зрілих і включають в себе 

компоненти як гіпер-, так і гіпоехогенних бляшок) (рис. 2.6). 

 

 

 

Рис. 2.6. Гетерогенна атеросклеротична бляшка в гирлі верхньої сонної 

артерії з нерівним, пухким, підмитим краєм, товщиною до 3,3 мм 

(поздовжній зріз).  

 

Динамічні спостереження демонструють, що гомогенні бляшки з 

гладенькою поверхнею є стабільними та мають сприятливий прогноз із точки 

зору мікроемболії. На противагу цьому гетерогенні бляшки з гіпо- та 

анехогенними ділянками, а також гіпоехогенні бляшки зі щільними 

включеннями вважаються нестабільними.  
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Транскраніальне дуплексне сканування – метод ультразвукового 

дослідження головного мозку в В-режимі з кольоровим доплерівським 

картуванням та спектральним доплерівським аналізом, який 

використовується для дослідження кровообігу у великих інтракраніальних 

артеріях.  

У процесі дослідження оцінювали кількісні та якісні показники 

кровообігу. До якісних характеристик доплерограм відносять: форму 

обвідної доплерівського спектра (яка характеризує тип артерії з низьким або 

з високим периферичним опором), локалізацію максимуму спектрального 

розподілу (відображає тип потоку та наявність локальних порушень 

гемодинаміки), наявність і вираженість спектрального вікна 

(використовується для визначення типу потоку – ламінарний або 

турбулентний).  

До кількісних (лінійних) показників кровообігу відносять [142]: лінійну 

швидкість кровообігу (ЛШК) – характеризує амплітуду систолічного піку, 

вимірюється в см/с; індекс периферичного опору (резистентності) (Ri), що 

відображає рівень периферичного опору кровообігу дистальніше 

досліджуваного відрізка; пульсаційний індекс (Pi) – відображає пружно-

еластичні властивості артерій.  

Трансторакальна ехокардіографія. Ехокардіографічні дослідження 

проведено на апараті Aplio 300 (Toshiba, Японія) з використанням фазованого 

датчика PST-30BT 3 МГц, відповідно до рекомендацій Європейського 

кардіологічного товариства. Визначали: кінцево-систолічний розмір (КСР), 

кінцево-діастолічний розмір (КДР), кінцево-систолічний і кінцево-

діастолічний об’єми серця (КСВ, КДО), розмір лівого передсердя (ЛП), 

правого шлуночка (ПШ), ТМШП і товщину задньої стінки лівого шлуночка 

(ТЗСЛШ). Розраховували індекси лівого передсердя (ІЛП) КСВ і КДО (ІКСО, 

ІКДО), а також КСР і КДР (ІКСР, ІКДР), ФВ ЛШ, ударний об’єм УО), масу 

міокарда ЛШ (ММЛШ) та індекс ММЛШ (ІММЛШ), хвилинний об’єм 

кровообігу (ХОК). Для оцінки геометрії ЛШ розраховували ІВТСЛШ із 
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подальшим виділенням нормальної геометрії, концентричного 

ремоделювання, концентричної й ексцентричної гіпертрофії [8] та 

визначенням типів геометрії ЛШ згідно з «Prevalence and determinants of left 

ventricular geometric abnormalities in hypertensive patients» Hellenic Journal of 

Cardiology 2017 (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Типи геометрії лівого шлуночка 

 

Тип 

геометрії 

ЛШ 

Визначення 
ІММЛШ 

(гр/м2) 
ІВТСЛШ 

Дилатація 

ЛШ 

КДО/Sтіла 

(мл/м2) 

I 
Нормальна геометрія 

ЛШ 

ж ≤95  

м ≤115  
<0,42 <75 

II 
Концентричне 

ремоделювання ЛШ 

ж ≤95  

м ≤115 
>0,42 <75 

III 
Ексцентрична 

недилатаційна ГЛШ 

ж ≥95  

м ≥115  
<0,42 <75 

IV 
Ексцентрична 

дилатаційна ГЛШ 

ж ≥95  

м ≥115  
<0,42 >75 

V 
Концентрична 

недилатаційна ГЛШ 

ж ≥95  

м ≥115  
>0,42 <75 

VI 
Концентрична 

дилатаційна ГЛШ 

ж ≥95  

м ≥115  
>0,42 >75 

 

Примітки: ЛШ – лівий шлуночок: ГЛШ – гіпертрофія ЛШ; ІММЛШ – 

індекс маси міокарду ЛШ; ІВТСЛШ – індекс відносної товщини стінки ЛШ; 

КДО – кінцево-діастолічний об’єм; Sтіла – площа тіла. 
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Діастолічну функцію ЛШ оцінювали за максимальною швидкістю 

раннього (Е) та пізнього (А) наповнення ЛШ і їх співвідношення (Е/А), часом 

уповільнення швидкості раннього діастолічного наповнення ЛШ (DT) і часом 

ізоволюметричного розслаблення міокарда ЛШ (IVRT). Розраховували 

відношення піку Е до піку Е', швидкість руху фіброзного кільця мітрального 

клапана (латеральної або медіальної його частин) – E/Е'. Збільшення  

E/Е'>8 у.о. відображає підвищення тиску наповнення ЛШ, значення >15 у.о. 

розглядається як маркер діастолічної дисфункції [9]. Використано таку 

класифікацію типів діастолічної дисфункції ЛШ: E/A≤0,8, E/Е'≤8,  

DT>200 мс – I ст.; E/A – 0,8-1,5, E/Е'- 9 12, DT – 160-200 мс – IІ ст.; E/A>2, 

E/Е'>12, DT<160 мс – III ст. [10]. 

ЕКГ з аналізом ВРС. Дослідження ВРС проводили на апараті Schiller 

AT-10 plus (Швейцарія) з використанням статистичного аналізу тимчасової 

ділянки та спектрального аналізу короткої (п’ятихвилинної) послідовності 

електрокардіографічних інтервалів R-R у стані спокою. Визначали такі 

показники часового аналізу: стандартне відхилення (SDNN, мс), стандартне 

відхилення різниць тривалості сусідніх інтервалів R-R (RMSSD, мс). У 

спектральному аналізі визначали: загальну потужність спектра ритму серця 

(tP, мс2), потужності в діапазоні 0,00-0,04 Гц (VLF, мс2), 0,04-0,15 Гц  

(LF, мс2), 0,15-0,4 Гц (HF, мс2) і співвідношення LF/HF. Спектральні складові 

LF і HF аналізували як в абсолютних значеннях, так і в похідних від них 

нормалізованих одиницях (н.е.), які автоматично розраховувалися за 

формулами: LFnorm = LF / (tP – Vf) × 100% і HFnorm = HF / ( tP - VLF) × 

100%. Визначала також структуру спектра у відсотковому співвідношенні 

складових:%VLF,%LF,%HF. 

Нормативні показники ВРС наведено в таблиці 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Орієнтовні нормативи показників варіативності ритму серця  

в здорових осіб [21] 

 

Параметр Одиниці виміру M±SD 

SDNN Мс 141±39 

SDANN Мс 127±35 

RMSSD Мс 27±12 

pNN50 % 18±13 

TP мс2 3446±1018 

LF* мс2 1170±416 

HF* мс2 975±203 

LF* у.о. 54±4 

HF* у.о. 29±3 

LF/HF*  1,5-2,0 

Примітки: * – показники ВРС за результатами 5-хвилинної реєстрації 

ЕКГ; SDNN – стандартне відхилення; SDANN – стандартне відхилення 

середніх значень SDNN ; RMSSD – стандартне відхилення різниць тривалості 

сусідніх інтервалів R-R; pNN50 – доля кількості NN – інтервалів; TP – 

загальна потужність спектру; LF – низькочастотні коливання; HF – 

високочастотні коливання; LF/HF – співвідношення високочастотних 

коливань до низькочастотних коливань. 

2.3.2. Нейропсихологічні дослідження 

Для вирішення поставлених у роботі задач було визначено стан 

нейропсихологічних показників у всіх хворих. Для оцінки ступеня 

когнітивних порушень використовували коротку шкалу оцінки психічного 

статусу (Mini Mental State Examination – MMSE), що дозволяє швидко й 

ефективно оцінити орієнтування в часі та місці, стан короткочасної, тривалої 
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пам’яті, функції мови, гнозису, праксису. Сума балів за субтестами складає 

загальну оцінку MMSE: 29-30 балів – відсутність порушення когнітивних 

функцій, 27-28 балів – легкі когнітивні порушення, 24-26 – помірні, 20-23 

балів – м’яка деменція, менше від 20 балів – більш виражені стадії деменції. 

За допомогою МоCA оцінювали увагу та концентрацію, виконавчі 

функції, пам’ять, мову, зорово-конструктивні навички, абстрактне мислення, 

рахунок та орієнтацію. Час для проведення тесту МоCA становив 10 хвилин, 

відсутність когнітивних порушень оцінювали в 26 балів і більше [11]. 

Для найбільш загального уявлення про наявність у пацієнтів тривожно-

депресивних станів використовується госпітальна шкала тривоги та депресії 

(HADS), розроблена A.S. Zigmond i R.P. Snaith 1983 року для виявлення та 

оцінки ступеня тривоги та депресії. Переваги даної шкали полягають у 

простоті застосування й опрацювання отриманих даних. Заповнення даної 

шкали не вимагає тривалого часу та не викликає труднощів у пацієнтів. 

Відповідаючи на запитання шкали HADS, пацієнт обирає ту відповідь, яка 

найліпше характеризує його стан на даний момент. Дана шкала складається з 

14 тверджень, із двох частин: І частина – оцінка рівня тривоги, ІІ частина – 

оцінка рівня депресії. Для інтерпретації оцінюються бали по кожній частині 

окремо. Сума балів від 0 до 7 свідчить про відсутність ознак 

тривоги/депресії, 8-10 балів – про субклінічне вираження тривоги/депресії та 

11 і більше балів – про клінічно виражену тривогу/депресію [12, 13]. 

Суть методики Шульте полягає в тому, що пацієнту по черзі 

представляють 5 таблиць із цифрами від 1 до 25, розташованими у 

випадковому порядку. Пацієнт має показати та назвати всі цифри в 

послідовності від 1 до 25. Реєструється час, витрачений на кожну таблицю. 

Час виконання завдання за допомогою спеціальної таблиці з урахуванням 

віку пацієнта переводиться в шкальну оцінку в балах від 1 до 5. Оцінювали 

показник ефективності роботи (ЕР). ЕР розраховується як середнє 

арифметичне балів по кожній таблиці. Показник ЕР у 3 бали та вище свідчить 

про достатню увагу, ЕР<3 – про недостатню [5].  
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У методиці Лурії пацієнту зачитували ряд із 10 простих слів. По 

закінченню зачитування запитували слова, які запам’яталися, з подальшою їх 

фіксацією в протоколі. Після фіксації даних у протокол дослідження 

повторюється без інструкцій. Матеріал пред’являвся 4 рази поспіль, п’ятий 

раз пацієнт був опитаний через 10 хвилин, після чого слова повторювалися 

знову. Шосте опитування було здійснено через годину [5]. 

Тест Спілбергера-Ханіна належить до методик, за допомогою яких 

досліджують психологічний феномен тривожності. Цей опитувальник 

складається з 20 висловлювань, які стосуються тривожності як стану (стан 

тривожності, реактивна або ситуативна тривожність), і з 20 висловлювань на 

визначення тривожності як диспозиції, особливості особистості (властивість 

тривожності): «Стан тривожності характеризується суб’єктивними, свідомо 

сприйнятими відчуттями загрози та напруги, що супроводжуються або 

пов’язані з активацією або збудженням автономної нервової системи» 

Тривожність як риса особи, очевидно, означає мотив або набуту поведінкову 

диспозицію, яка зобов’язує індивіда до сприйняття широкого кола 

об’єктивно безпечних обставин як таких, що несуть загрозу, спонукаючи 

реагувати на них станами тривоги, інтенсивність яких не відповідає величині 

реальної небезпеки. Шкала реактивної й особистісної тривожності 

Спілбергера є єдиною методикою, яка дозволяє диференційовано вимірювати 

тривожність і як властивість особистості, і як стан.  

У нашій країні використовують тест у модифікації Ю.Л. Ханіна [4]. 

Реактивна (ситуативна) тривожність – стан суб’єкта в даний момент, що 

характеризується емоціями, які суб’єктивно переживаються особою: 

напругою, занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю у цій конкретній 

ситуації. Цей стан виникає як емоційна реакція на екстремальну або стресову 

ситуацію та може різнитися за інтенсивністю та динамікою. Вираженість 

результатів за рівнями має три ступеня: низький ступінь тривожності (до 30 

балів), середній ступінь тривожності (31-45 балів), високий ступінь 

тривожності (46 і більше балів). 
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Методика Мюнстерберга застосовується для дослідження 

концентрації та вибірковості уваги, а також завадостійкості. Інтерпретація: 

1) якщо пацієнт виявив щонайбільше 15 слів, йому слід приділяти більше 

часу розвитку своєї уваги; 2) якщо щонайбільше 20 слів, рівень його уваги 

наближується до норми, але іноді він є недостатнім; 3) якщо пацієнту 

вдається виявити 24-25 слів, рівень його уваги розцінюється як цілком 

достатній.  

2.3.3. Лабораторні дослідження 

Біохімічні дослідження проводили в клініко-діагностичній лабораторії 

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 

України», яку за результатами оцінювання ДП «Укрметтестстандарт» 

визнано технічно компетентною та здатною виконувати вимірювання згідно з 

переліком вимірювальних можливостей, наведених у додатку до Сертифікату 

визнання вимірювальних можливостей № ПТ–114/19 (виданий 28.02.2019 і 

чинний до 01.02.2021 р.), що є невід’ємною його складовою частиною.  

До комплексу обстежень входили традиційні клінічні тести 

(біохімічний аналіз крові, загальний аналіз крові, сечі, креатинін). Для оцінки 

стану вуглеводного обміну визначали глікемію натще, рівень глікованого 

гемоглобіну (HbA1c). Вміст глюкози в крові визначали глюкозооксидазним 

методом. Нормальними значеннями вважали від 3,3 ммоль/л до 5,5 ммоль/л. 

Ступінь компенсації вуглеводного обміну обстежених оцінювали за рівнем 

HbA1c, який визначали калориметричним методом із тіобарбітуровою 

кислотою. Компенсацію ЦД реєстрували в пацієнтів із рівні HbA1c до 7%. 

Визначення ліпідограми. Дослідження ліпідного обміну включало в 

себе визначення рівнів загального ХС (ЗХС), ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, ХС 

ЛПДНЩ, ІА. Рівень ЗХС оцінювали за кольоровою реакцією Лібермана-

Бухарда в модифікації D. Abell et al. [114]; вміст ТГ – ферментативно-

фотометричним методом із використанням компонентів реактивів фірми 

«Лахема» (Чехія); вміст ХС ЛПВЩ – за методикою К. Burnstein у 
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модифікації А.Н. Климова [88]; тестування дисліпідемій проводили 

відповідно до класифікації D. Friedrickson[118]; вміст ХС ЛПНЩ 

обчислювали за формулою W. Freedwald [98], а ІА – за А.Н. Климовим [88]. 

Маркери оксидативного стресу, активність теломерази, довжина 

теломер. Зразки крові відбирали в вакутайнери, що містили ЕДТА. Протягом 

30 хвилин після забирання крові виділяли мононуклеарні клітини 

периферичної крові на градієнті (1,077 г/см3). Після виділення клітини 

заморожували та зберігали в рідкому азоті за -196°C. Виділення ДНК 

проводили з розморожених клітин, використовуючи метод фенол-

хлороформного очищення [22]. Контроль чистоти, концентрації та цілісності 

ДНК проводили за допомогою спектрофотометрії та агарозного гель-

електрофорезу. 

Вимірювання довжини теломер (ДТ). Відносну довжину теломер (ВДТ) 

вимірювали за допомогою мультиплексної кількісної полімеразної 

ланцюгової реакції в реальному часі (RT-qPCR – КПЛР-РЧ) [5]. Реакційну 

суміш для КПЛР-РЧ готували з використанням комерційних наборів 

реагентів Luna® Universal qPCR і RT-qPCR (New England Biolabs) із 

додаванням бетаїну (Sigma-Aldrich) до кінцевої концентрації 1 М. Для 

мультиплексної КПЛР-РЧ пару теломерних праймерів telg і telc (кінцеві 

концентрації кожного – 450 нмоль) було об’єднано з парою праймерів 

альбуміну albu й albd (кінцеві концентрації кожного – 250 нмоль) у майстер-

мікс. Список праймерів, що використовувалися для аналізу КПЦР-РВ, 

наведено в таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Список праймерів, використаних для кількісної полімеразної 

ланцюгової реакції в реальному часі 

 

Прай-

мер 
Послідовність нуклеотидів праймера 

TS 5′-AATCCGTCGAGCAGAGTT-3′ 

ACX 5′-GCGCGGCTTACCCTTACCCTTACCCTAACC-3′ 

telg 5′-ACACTAAGGTTTGGGTTTGGGTTTG GGTTTGGGTTAGTGT-3′ 

telc 5′-TGTTAGGTATCC CTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTAACA-3′ 

albu 5′-CGGCGGCGGGCGGCGCGGGCTGGGCGGAA 

ATGCTGCACAGAATCCTTG-3′ 

albd 5′-GCCCGGCCCGCCGCG 

CCCGTCCCGCCGGAAAAGCATGGTCGCCTGTT-3′ 

 

Профіль термоциклірування був таким: 95°С – 15 хв.; 2 цикли: 94°С – 

15 с і 49°С – 1 с; 32 цикли: 94°С – 15 с, 62°С – 10 с, 74°С – 15 с і з 

отриманням сигналу, 84°С – 10 с, 88°С – 1 с і з отриманням сигналу. Для 

формування калібрувальної кривої ПЛР проводили для чотирьох 

концентрацій еталонної ДНК (у двох примірниках), які охоплюють діапазон 

27-кратних серійних розведень. 

Усі зразки ДНК проаналізовано в триплетах. Криві ампліфікації 

згенеровано програмним забезпеченням Opticon Monitor 3. Для цього після 

термоциклірування та збирання вихідних даних за допомогою програмного 

забезпечення Opticon Monitor 3 для кожної постановки було побудовано дві 

стандартні криві: для теломерного сигналу та для сигналу однокопійного 

гена альбуміну. ВДТ виражено у вигляді відношення T/S, де Т – число 

теломерних повторів, S – число повторів гена альбуміну. 
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Вимірювання активності теломерази. Теломеразну активність 

визначали за допомогою протоколу ампліфікації тандемних повторів із 

детекцією в режимі реального часу (ПАТП-РЧ) [1]. Мононуклеарні  

клітини периферичної крові та клітини HEK293 (позитивний контроль) 

обробляли буфером для лізису NP-40 від Invitrogen (50 ммоль Трис, рН 7,4, 

250 ммоль NaCl, 5 ммоль ЕДТА, 50 ммоль NaF, 1 ммоль Na3VО4, 1% 

Nonidet™ P40 (NP40) 0,02% NaN3) із 1 ммоль PMSF (Sigma-Aldrich) і 

10 мкл/мл (об./об.) розчину з інгібітором протеаз (Sigma-Aldrich) на льоду 

протягом 30 хвилин. Подальше центрифугування проводили за 16400 g 

протягом 20 хв. за +4°C. 180 мкл супернатанту переносили в свіжу  

пробірку. Вимірювання концентрації білка проводили за допомогою набору 

для аналізу білка Pierce™ BCA (Thermo Scientific) відповідно до протоколів 

виробника. 

Реакційну суміш для ПАТП-РЧ готували на основі Luna Universal qPCR 

і RT-qPCR (New England Biolabs) із додаванням EGTA до кінцевої 

концентрації 5 мл, кінцева концентрація праймерів була 400 нМ для ACX і 

400 нМ для TS. 2 мкл лізату додавали до 23 мкл суміші ПАТП-РЧ та 

інкубували протягом 30 хв. за 30°C. Потім проводили ПЛР у таких умовах: 

95°С – 1 хв.; 40 циклів: з 95°С – 15 с, 60°С – 1 хв. і з отриманням сигналу. 

ПЛР-продукти кількісно визначали за допомогою Chromo4 (Bio-Rad) й 

аналізували в програмному забезпеченні Opticon Monitor v. 3.1. Клітини 

НЕК293 використовували для генерації стандартної кривої, побудованої на 

точках п’яти варіантів розведення. 

Вимірювання активності каталази, супероксиддисмутази (СОД), 

глутатіону й інших маркерів оксидативного стресу. Для визначення 

активності каталази використовували гемолізат крові, який отримували 

шляхом осмотичного гемолізу цільної крові з дистильованою водою й одного 

циклу заморожування з подальшим центрифугуванням. Розведений гемолізат 

крові інкубували з розчином гідрогену пероксиду та спектрофотометрично 

визначали активність каталази за кількістю продукту реакції залишкового 
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гідрогену пероксиду з молібдатом амонію [13]. Для створення 

калібрувального графіка використовували розчин комерційно доступної 

каталази (Sigma, С9322). Результати виражали в одиницях активності 

ферменту на 1 мл крові. 

Активність СОД (КФ 1.1.15.1.) у плазмі крові визначали непрямим 

спектрофотометричним методом на підставі реакції супероксид-залежного 

окислення кверцетину, в лужному середовищі, в присутності 

тетраметилетилендіаміну [17]. Реакція супроводжується знебарвленням 

робочого розчину в ділянці пропускання з максимумом за 406 нм. СОД 

перехоплює супероксид-радикали та пригнічує окислення кверцетину. Для 

часу інкубації 20 хв. ступінь пригнічення суворо кількісно залежить від 

концентрації СОД. Вміст ферменту в біологічному матеріалі розраховується 

за допомогою калібрувального графіка, отриманого на підставі вимірювання 

активності комерційно доступної СОД (Sigma, S9697). Активність СОД 

виражали в одиницях активності на 1 мл плазми. 

Концентрацію ТБК-активних продуктів (МДА) визначали, 

використовуючи реакцію нагрівання малонового діальдегіду з  

2-тіобарбітурової кислотою (ТБК) у кислому середовищі з утворенням 

забарвленого триметинового комплексу з максимумом флуоресцентного 

випромінювання за μ=530 нм за умов збудження світлом із μ=484 нм [25, 26]. 

Плазму крові інкубували з ТБК у присутності трихлороцтової кислоти з 

нагріванням. Після охолодження зразків проводили екстракцію ТБК-

активних продуктів н-бутанолом. Інтенсивність флуоресценції вимірювали 

на спектрофлуориметрі. Концентрацію ТБК-активних продуктів (МДА) 

розраховували за калібрувальною кривою, створеною з використанням 

комерційного МДА (Sigma, 63287) і виражали в мкМ/л. 

Вміст глутатіону в плазмі крові визначали спектрофлуориметричним 

методом із використанням ортофталевого альдегіду, внаслідок реакції  

якого з глутатіоном утворюються високофлуоресцентні продукти, які 

збуджуються випромінюванням за 350 нм і мають чітко виражений пік 



 

 

142 

 

флуоресценції за 420 нм [18]. Концентрацію глутатіону розраховували за 

калібрувальною кривою, створеною з використанням комерційного 

глутатіону (Сінбіас, Україна) та виражали в мкМ/л. Інтенсивність 

флуоресценції глікованих протеїнів у плазмі крові вимірювали за  

збудження 370 нм та емісії 440 нм за допомогою спектрофлуориметра 

Varioscan і виражали в мкМ/л [7]. Для створення калібрувальної кривої 

готували умовний глікований білок – bsa-глюкозу. Суміш BSA і  

d-глюкози в фосфатному буфері інкубували за 37°С протягом  

6 тижнів. 

 

2.3.4. Статистичні методи 

Для кількісних змінних розраховували середнє значення показника (М) 

і його середньоквадратичне відхилення (±SD) у випадках нормального 

закону розподілу або медіанне значення показника (Me) та значення першої 

(QI) і третьої (QIII) квартилі у випадках закону розподілу, відмінного від 

нормального. Перевірку розподілу на нормальність проводили з 

використанням критерію Шапіро-Уїлка. Для характеристики якісних ознак 

розраховували їх частоту (%). Для порівняння кількісних показників в двох 

групах використано t-критерій (у випадках нормального закону розподілу), 

критерій Манна-Уїтні (у випадках закону розподілу, відмінного від 

нормального). Для порівняння якісних показників використано точний 

критерій Фішера. Поріг значущості в усіх випадках було встановлено на рівні 

р<0,05. 

Для аналізу зв’язку показника T/S (залежна змінна) з факторними 

ознаками використовували метод побудови та аналізу логістичних моделей 

регресії. Показник відношення шансів (OR) і його 95% довірчий інтервал 

(95% CI) розраховували для оцінки ступеня зв’язку між залежною та 

незалежними змінними [221]. Для аналізу адекватності моделей регресії 

проведено ROC-аналіз [221], розраховано площу під кривою операційних 
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характеристик (AUC). Поріг значущості в усіх випадках встановлено на рівні 

р<0,05. 

Статистичний аналіз виконано в програмі MedCalc v. 18.10 (MedCalc 

Software Inc., Broekstraat, Бельгія, 1993-2018) [221]. 
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РОЗДІЛ 3. ВІКОВІ, СТАТЕВІ ТА ПІВКУЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЯ, ЕКСТРА- ТА 

ІНТРАКРАНІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, МОЗКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ, 

ПОРУШЕНЬ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ В ХВОРИХ ІЗ 

ЦЕРЕБРАЛЬНИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ ТА НАЯВНОСТІ ЦУКРОВОГО 

ДІАБЕТУ 

 

3.1. Особливості структурно-функціонального стану серця в хворих 

із церебральним атеросклерозом, які перенесли ішемічний 

інсульт, залежно від півкульної локалізації ішемічного осередку 

 

Останніми роками доведено, що кардіальну та церебральну патологію 

необхідно розглядати у взаємозв’язку, оскільки спільне патогенетичне 

підгрунтя, як правило, призводить до системних змін як серця, так і мозку, і 

особливо це стосується хворих на ЦД2. Порушення функції та структури 

серцевого м’яза у відповідь на гостру та хронічну ішемію головного мозку 

вже багато років розглядають у рамках церебро-кардіального синдрому – 

складного комплексу метаболічних, структурних й електрофізіологічних 

зсувів, що виникають в міокарді у відповідь на гостру або хронічну ішемію 

головного мозку. 

Одним із найважливіших напрямків кардіоневрології є вдосконалення 

методів діагностики, профілактики та терапії поєднаних кардіальних і 

церебральних захворювань. Церебро-кардіальні порушення, що виникають у 

гострий період ІІ, є багатогранними. Інсульт із функціонально-

морфологічними ураженням мозку провокує кардіальні порушення (аритмії, 

ішемію міокарда). Найбільш виражені ці порушення за умов локалізаціїї 

інсульту в вертебро-базилярному басейні. За результатами останніх років 

встановлено наявність півкульних особливостей перебігу ІІ інсульту та їх 

суттєвий вплив на функціональний стан серцево-судинної системи [6]. 
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Ступінь і характер порушення функціонального стану серця в хворих на 

інсульт значною мірою визначають клінічні та прогностичні особливості 

перебігу як гострого, так і реабілітаційного періоду. 

Отже, попри відносну «молодість» кардіоневрології як наукового 

напрямку, структурно-функціональні порушення серця в патогенезі інсульту 

визначені як один з провідних факторів неврологічних порушень. На 

теперішній час вивчено деякі центральні механізми нервової регуляції 

діяльності серця й особливості кардіо-церебральних взаємозв’язків у гострий 

період інсульту. Проте й досі не досліджено динамічні механізми 

формування особливостей церебро-кардіальних взаємозв’язків у хворих із 

різними стадіями церебрального атеросклерозу, особливо на тлі ЦД. 

Завданням даного розділу роботи був порівняльний аналіз морфо-

функціональних змін серця, інтракардіальної та системної гемодинаміки в 

пацієнтів похилого віку із ЦД2, ЦА 1-3-ї стадій і наявністю або відсутністю ІІ 

в анамнезі. 

 Спочатку проаналізуємо особливості морфо-функціональних змін 

серця, інтракардіальної та системної гемодинаміки перебігу ЦА 1-3-ї стадій і 

наявністю або відсутністю ІІ в анамнезі. 

На першому етапі дослідження пацієнтів розподілили на дві основні 

групи залежно від наявності ІІ в анамнезі: група ЦА та група ЦА+ІІ. 

Пацієнтів групи ЦА+ІІ у свою чергу розподілили на дві групи залежно від 

півкульної локалізації ішемічного осередку: ІІ ЛП та ІІ ПП. Аналізовані 

групи були порівнянними за віковим і статевим складом пацієнтів і 

середніми рівнями САТ, ДАТ, ПАД. Порушень вуглеводного обміну 

обстежені не мали.  

Групи значуще різнилися за індексом лівого шлуночка (ІЛШ) і 

товщиною стінок ЛШ (табл. 3.1). Так, найбільше значення ІЛП спостерігали 

в пацієнтів із ЦА (в 1,1 раза більше, ніж у пацієнтів з ЦА+ІІ). Мінімальними 

товщина МШП і ЗСЛШ були в групі пацієнтів із ЦА (в 1,18 і 1,17 разів 

менше від показників групи ЦА+ІІ без урахування півкульної локалізації ІІ). 
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Не було відмінностей у діаметрі аорти, але співвідношення ліве передсердя 

/Ао буле значуще більшим у групі пацієнтів з ЦА 1-2 стадій. Треба відмітити, 

що 3 та 4 група відрізнялися статистично значуще за двома показниками 

діастолічної функції ЛШ (Е/А та DT), але за даними тканинної 

допплерографії (показник E/E’) різниці між цими групами не було, хоча 

знайдені відмінності коливалися у межах нормальних значень діастолічної 

функції або лише погіршення релаксації ЛШ. Міжпівкульні відмінності 

виявлено лише для товщини МШП. Так, МШПд була в 1,15 раза більшою в 

групі ЦА+ІІ з правопівкульною, ніж із лівопівкульною локалізацією ІІ. У 

реальній клінічній практиці цей факт свідчить про наявність оптимального 

медикаментозного лікування АГ у пацієнтів, які ввійшли до нашого 

дослідження, та підкреслює співставність груп за терміном АГ.  

Між порівнюваними групами також спостерігали значущі відмінності в 

параметрах системної та інтракардіальної гемодинаміки (табл. 3.1, 3.2). Так, 

у пацієнтів із ЦА ІКДО був в 1,14 раза більше та ІКСО в 1,09 раза менше, ніж 

у пацієнтів з ЦА+ІІ, причому в пацієнтів із лівопівкульною локалізацією ІІ 

спостерігали менші ФВ та ІКДО порівняно з показниками групи пацієнтів із 

ЦА (в 1,02 і 1,15 раза відповідно). Міжпівкульні відмінності зареєстровано 

лише для величини УІ. Так, у пацієнтів з ЦА+ІІ в ЛП УІ був в 1,2 раза 

більшим, ніж у пацієнтів з ІІ в ПП. 
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Таблиця 3.1 

Структурно-функціональний стан серця в хворих із церебральним 

атеросклерозом 1-3-ї стадій без цукрового діабету 2-го типу, Me (QІ; QІІІ) 

Показник 

1 

ІІ ПП 

(n=63) 

2 

ІІ ЛП 

(n=52) 

3 

ЦА 

(n=152) 

4 

ЦА+ІІ 

(n=115) 

Групи U р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Діаметр 

аорти (Ао), 

мм 

33,00 

(36,25; 

38,00) 

33,00 

(34,00; 

35,00) 

31,50 

(33,00; 

34,00) 

33,00 

(3,50; 

36,00) 

1-3 1963 0,077 

2-3 2836 0,380 

1-2 871 0,392 

3-4 4442 0,151 

Діаметр 

лівого 

передсердя, 

см 

3,90 

(3,60; 

4,25) 

3,90 

(3,48; 

4,30) 

4,03 

(4,10; 

4,32) 

3,90 

(3,50; 

4,20) 

1-3 725 0,001 

2-3 952 0,001 

1-2 821 0,951 

3-4 14454 0,001 

Індекс 

діаметра 

лівого 

передсердя, 

см/м2 

1,91 

(1,67; 

2,19) 

2,05 

(1,83; 

2,19) 

2,12 

(2,38; 

2,28) 

1,96 

(1,79; 

2,19) 

1-3 500 0,001 

2-3 791 0,001 

1-2 735 0,245 

3-4 1134 0,001 

ліве 

передсердя 

/Ао 

1,10 

(1,04; 

1,19) 

1,16 

(1,06; 

1,25) 

1,27 

(1,20; 

1,33) 

1,11 

(1,05; 

1,21) 

1-3 870 0,001 

2-3 1788 0,001 

1-2 604 0,084 

3-4 2389 0,001 

Фракція 

вкорочення, 

% 

33,00 

(30,00; 

37,25) 

33,00 

(31,00; 

34,00) 

33,10 

(29,00; 

35,00) 

33,00 

(31,00; 

35,00) 

1-3 1896 0,117 

2-3 3060 0,567 

1-2 719 0,360 

3-4 4805 0,386 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Товщина 

МШП у 

діастолу, см 

1,26 

(1,10; 

1,32) 

1,1 

(0,90; 

1,30) 

1,02 

(1,10; 

1,20) 

1,20 

(1,00; 

1,30,) 

1-3 1137 0,001 

2-3 1217 0,001 

1-2 522 0,006 

3-4 2178 0,001 

Товщина 

задньої 

стінки ЛШ у 

діастолу, см 

1,10 

(1,00; 

1,20) 

1,10 

(0,90; 

1,21) 

0,94 

(1,10; 

1,17) 

1,10 

(0,98; 

1,20) 

1-3 1001 0,001 

2-3 1200 0,001 

1-2 722 0,372 

3-4 2048 0,001 

ІКДО, мл/м2 55,55 

(45,54; 

67,81) 

52,99 

(38,16; 

63,92) 

60,89 

(51,92; 

68,98) 

53,38 

(43,08; 

64,18) 

1-3 2005 0,255 

2-3 2356 0,005 

1-2 681 0,206 

3-4 4053 0,009 

ІКСО, мл/м2 26,74 

(18,67; 

36,03) 

25,07 

(20,49; 

45,28) 

23,05 

(19,09; 

26,15) 

25,14 

(19,60; 

35,71 

1-3 1803 0,054 

2-3 2233 0,001 

1-2 721 0,374 

3-4 3877 0,002 

ММЛШ, г 198,50 

(167,00; 

255,25) 

173,00 

(155,00; 

226,25) 

191,00 

(146,00; 

234,00) 

194,50 

(163,00; 

254,25) 

1-3 2101,50 0,448 

2-3 3253,00 0,706 

1-2 747,00 0,348 

3-4 5193,00 0,795 

ІММЛШ, 

г/м2 

104,00 

(83,75; 

111,00) 

 

79,34 

(56,22; 

117,50) 

89,12 

(78,56; 

114,66) 

 

 

90,12 

(76,56; 

113,66) 

 

 

1-3 1832,00 0,114 

2-3 2727,50 0,045 

1-2 589,50 0,028 

3-4 5156,00 0,845 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Індекс 

відносної 

товщини 

міокарда 

0,48 

(0,43; 

0,56) 

 

0,43 

(0,38; 

0,49) 

 

0,43 

(0,37; 

0,49) 

 

0,43 

(0,38; 

0,49) 

 

1-3 1546,50 0,003 

2-3 2728,00 0,890 

1-2 432,50 0,005 

3-4 4179,00 0,136 

Е/А 0,78 

(0,68; 

1,05) 

0,81 

(0,67; 

1,19) 

0,86 

(0,74; 

1,14) 

0,81 

(0,68; 

1,09) 

1-3 1806,00 0,090 

2-3 2503,00 0,151 

1-2 797,50 0,943 

3-4 4309,00 0,049 

Показник 

діастолічної 

функції 

(DT) 

171,00 

(150,00; 

196,00) 

150,00 

(117,00; 

179,00) 

150,00 

(150,00; 

150,00) 

154,00 

(150,00; 

179,00) 

1-3 1250,00 0,001 

2-3 2949,00 0,699 

1-2 498,50 0,001 

3-4 4411,00 0,012 

E/E’ 8,00 

(7,00; 

8,00) 

7,00 

(6,00; 

8,00) 

7,00 

(6,00; 

9,00) 

8,00 

(6,00; 

8,00) 

1-3 2281,50 0,580 

2-3 2842,00 0,427 

1-2 745,50 0,245 

3-4 5407,50 0,829 

  

Примітки для табл. 3.1: ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без 

ішемічного інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у 

правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі; 

ЛП – ліве передсердя; МШП – міжшлуночкова перетинка; ЛШ – лівий 

шлуночок; ІКДО – індекс кінцево-діастолічного об’єму; ІКСО – індекс 

кінцево-систолічного об’єму; ММЛШ – маса міокарду ЛШ; ІММЛШ – індекс 

ММЛШ; Е/А, DT, E/E’ – показники діастолічної функції ЛШ; U – критерій 

Манна-Уітні; р – рівень значущості.  
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Таблиця 3.2  

Параметри інтракардіальної та системної гемодинаміки в хворих  

із церебральним атеросклерозом 1-3-ї стадій без цукрового діабету  

2-го типу, Me (QІ; QІІІ) 

Показник 
1, ІІ ПП 

(n=63) 

2, ІІ ЛП 

(n=52) 

3, ЦА 

(n=152) 

4, ЦА+ІІ 

(n=115) 
Групи U Р 

Ударний 

об’єм, мл 

69,50 

(54,00; 

88,00) 

67,00 

(59,00; 

86,00) 

72,00 

(58,20; 

82,20) 

67,00 

(59,00; 

86,00) 

1-3 2261 0,895 

2-3 3234 0,985 

1-2 815 0,996 

3-4 5109 0,879 

Ударний 

індекс, 

мл/м2 

31,60 

(19,63; 

36,90) 

38,00 

(36,00; 

43,50) 

37,30 

(31,80; 

43,60) 

36,65 

(31,58; 

42,00) 

1-3 1422 0,001 

2-3 2733 0,108 

1-2 386 0,001 

3-4 4810 0,480 

ФВ,% 62,50 

(58,00; 

67,25) 

61,00 

(58,00; 

63,00) 

62,00 

(60,00; 

64,00) 

62,00 

(58,00; 

64,00) 

1-3 2232 0,806 

2-3 2361 0,005 

1-2 815 0,996 

3-4 4586 0,166 

Хвилинний 

об’єм 

кровообігу, 

л/хв. 

5004,00 

(3888,00; 

6336,00) 

4824,00 

(4248,00; 

6192,00) 

5184,00 

(4190,00; 

5918,40) 

4824,00 

(4248,00; 

61192,00) 

1-3 2261 0,895 

2-3 3234 0,985 

1-2 815 0,996 

3-4 5109 0,879 

Загальний 

перифер. 

опір судин, 

кПа•с•л-1 

0,026 

(0,021; 

0,033) 

0,025 

(0,022; 

0,031) 

0,025 

(0,022; 

0,031) 

0,027 

(0,021; 

0,031) 

1-3 2261 0,895 

2-3 3234 0,985 

1-2 815 0,996 

3-4 5109 0,879 

Серцевий 

індекс, 

л/хв.•м2 

2511,37 

(2256,92: 

2994,65) 

2572,99 

(2249,13; 

2962,68) 

2687,75 

(2288,08; 

3141,43) 

2561,96 

(2264,79; 

2988,68) 

1-3 2042 0,321 

2-3 3088 0,630 

1-2 744 0,498 

3-4 5102 0,872 



 

 

151 

 

Примітки для табл. 3.2: ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без 

ішемічного інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у 

правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі; 

ФВ – фракція викиду; U – критерій Манна-Уітні; р – рівень значущості.  

 

Згідно з даними «Prevalence and determinants of left ventricular geometric 

abnormalities in hypertensive patients», пацієнти з АГ мають 6 типів ГЛШ 

залежно від значень ІММЛШ, ІВТСЛШ і дилатації ЛШ (див. табл. 2.5). 

Відповідно до цієї класифікації в аналізованих групах отримано такі 

результати: в групі пацієнтів із ЦА і ІІ найчастіше виявляли недилатаційну 

ексцентричну та концентричну ГЛШ (37,4% і 48,1% відповідно), проте III 

тип в 1,44 раза частіше мав місце в пацієнтів із ЦА, а V тип – в 1,28 раза 

частіше в пацієнтів із ЦА+ІІ.  

 

Таблиця 3.3 

Розподіл типів геометрії лівого шлуночка в хворих із церебральним 

атеросклерозом 1-3-ї стадій без цукрового діабету 2-го типу, у т.ч. з 

урахуванням півкульної локалізації ішемічного осередку, n (%) 

 

Тип геометрії ЛШ 
ІІ ПП 

(n = 63) 

ІІ ЛП 

(n = 52) 

ЦА 

(n = 152 ) 

ЦА+ІІ 

(n = 115) 

I   1 (0,8)  

II   1 (0,8)  

III 3 (9,1)  16 (40,0)  49 (37,4) 19 (26,0) * 

IV 2 (6,1)  3 (4,50) 4 (3,1) 5 (6,8) * 

V 26 (78,8)  19 (47,5)  63 (48,1) 45 (61,6) * 

VI 2 (6,1)  2 (5,0)  13 (9,9) 4 (5,5) * 

 



 

 

152 

 

Примітки для табл. 3.3: ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без 

ішемічного інсульта); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у 

правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі;  

1) * – вірогідна різниця з показником групи ЦА (p≤0,05); 

2)  – вірогідна різниця з показником групи ІІ ПП (p≤0,05). 

 

Ексцентричну дилатаційну ГЛШ найчастіше спостерігали в пацієнтів із 

ЦА+ІІ – в 2,2 раза частіше, ніж у пацієнтів із ЦА, а концентрична 

дилатаційна ГЛШ, навпаки, в 1,8 раза частіше траплялася в пацієнтів із ЦА 

(табл. 3.3). 

Міжпівкульні відмінності спостерігали лише відносно III і V типів 

ГЛШ. Так, у пацієнтів із правопівкульною локалізацією ІІ в 1,66 раза частіше 

траплялася концентрична недилатаційна ГЛШ, а в пацієнтів із 

лівопівкульною локалізацією ІІ – у 4,4 раза частіше ексцентрична 

недилатаційна ГЛШ. 

 

На другому етапі окремо виділили групи пацієнтів із компенсованим 

ЦД2, декомпенсованим ЦД2 і ЦА 1-2-ї стадій та ІІ для визначення 

особливостей структурно-функціонального стану серця саме для пацієнтів із 

різним ступенем компенсації ЦД2 (табл. 3.4-3.7). 
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Таблиця 3.4 

Показники структурно-функціонального стану серця в пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом 1-2-ї стадій та цукрового діабету 2-го типу 

Показник 

ЦА 

n=152 

Компенсований 

ЦД2+ЦА 

n=159 

Декомпенсований 

ЦД2д+ЦА 

n=31 

Me QI; QIII Me QI; QIII Me QI; QIII 

Діаметр 

аорти (Ао), 

мм 

30,50 
32,00; 

34,00 
33,00 36,25; 38,00 33,20 

36,35; 

38,12 

Діаметр ЛП, 

см 
3,90 3,50; 4,20 3,94 3,48; 4,26 4,16 3,76; 4,48 

Фракція 

вкорочення,

% 

33 
31,00; 

35,00 
33 29,00; 35,00 32 

28,00; 

34,00 

ТМШП у 

діастолу, см 
1,14 1,01; 1,20 1,25 1,05;1,30 1,34 1,15; 1,42 

ТЗСЛШ у 

діастолу, см 
1,12 1,06; 1,17 1,24 1,06; 1,28 1,29 1,16; 1,44 

ІКДО, мл/м2 58,38 51,00 69,72 55,47 48,41; 66,96 56,48 
47,51; 

64,57 

ІКСО, мл/м2 23,68 
19,09; 

28,10 
22,24 18,88; 27,16 24,32 

19,94; 

28,89 

ІММЛШ, 

г/м2 
97 

80,00; 

120,00 
100,7 83,00; 117,00 117,50 

94,00; 

137,00 

Індекс 

відносної 

товщини 

міокарда 

0,43 0,38; 0,49 0,45 0,39; 0,50 0,46 0,41; 0,52 

Е/А 0,81 0,69; 1,14 0,89 0,77; 1,16 0,91 0,79; 1,19 

DT 150 
150,00; 

170,00 
150 

150,00; 

169,00 
155 

155,00; 

175,00 

E/E’ 7 6,00; 8,00 7 6,00; 8,00 7 6,00; 8,00 
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Примітки для табл. 3.4: ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без 

ішемічного інсульту); ЛП – ліве передсердя; ЛШ – лівий шлуночок; ТМШП – 

товщина міжшлуночкової перетинки; ТЗСЛШ – товщина задньої стінки ЛШ; 

ІКДО – індекс кінцево-діастолічного об’єму; ІКСО – індекс кінцево-

систолічного об’єму; ММЛШ – маса міокарду ЛШ; ІММЛШ – індекс 

ММЛШ; Е/А, DT, E/E’ – показники діастолічної функції ЛШ; Me – медіана; 

QI; QIII – квартилі (25% і 75% процентилі). 

1)  – позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною у 

порівнянні з хворими з ЦА без ЦД2 (р<0,05); вірогідність різниці до 

показників хворих з ЦА без ЦД;  

2)  – позначено групу хворих на декомпенсований ЦД2, різниця з 

показниками якої є вірогідною у порівнянні з хворими на компенсований 

ЦД2 (р<0,05) вірогідність різниці між показниками хворих на ЦД залежно від 

компенсації. 

Таблиця 3.5 

Параметри інтракардіальної та системної гемодинаміки в пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом 1-2-ї стадій залежно від 

наявності цукрового діабету 2-го типу 

Показник 

ЦА 

n=152 

Компенсований 

ЦД2+ЦА 

n=159 

Декомпенсований 

ЦД2+ЦА 

n=31 

Me QI; QIII Me QI; QIII Me QI; QIII 

Ударний 

об’єм, мл 
66,10 

58,10; 

79,95 
67,00 

59,00; 

82,20 
57,00 

49,00; 

72,20 

Фракція 

викиду,% 
62,00 

58,00; 

65,00 
62,00 

59,00; 

64,00 
58,00 

56,00; 

61,00 

Хвилинний 

об’єм 

кровообігу, 

л/хв. 

 

4824,00 

 

4248,00; 

61192,00 
5184,00 

4190,00; 

5918,40 
5064,00 

4090,00; 

5818,40 
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Продовження табл. 3.5 

Загальний 

периферич-

ний опір 

судин, 

кПа•с•л-1 

0,027 
0,021; 

0,031 
0,025 

0,022; 

0,031 
0,024 

0,021; 

0,029 

Серцевий 

індекс, 

л/хв.•м2 

2661,96 

 

2264,79; 

2888,68 
2787,75 

2388,08; 

3141,43 
2720,15 

2298,08; 

3118,16 

Примітки для табл. 3.5: ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без 

ішемічного інсульту); Me – медіана; QI; QIII – квартилі (25% і 75% 

процентилі). 

1)  - позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною у 

порівнянні з хворими з ЦА без ЦД2 (р<0,05); вірогідність різниці до 

показників хворих з ЦА без ЦД;  

2)  - позначено групу хворих на декомпенсований ЦД2, різниця з 

показниками якої є вірогідною у порівнянні з хворими на компенсований 

ЦД2 (р<0,05) вірогідність різниці між показниками хворих на ЦД залежно від 

компенсації. 

 

За результатами порівняльного аналізу показників структурно-

функціонального стану серця в хворих із ЦА 1-2-ї стадій та ЦД2 виявлено 

наступні значущі відмінності: так, у хворих на ЦД2 незалежно від 

компенсації основного захворювання встановлений вірогідно більший, але в 

межах норми, діаметр аорти – на 8% (р<0,05) в обох групах та підвищення 

показників діастолічної функції ЛШ Е/А – збільшення на 8% і 10% 

відповідно (р<0,05), що свідчить про більш виражену жорсткість міокарду 

ЛШ на тлі ЦД2.  

У декомпенсованих хворих на ЦД2 в порівнянні з пацієнтами з ЦА 

виявлено більший діаметр ЛП в 1,07 раза, товстішу на 15% МШП і на 8% 
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ЗСЛШ, на 17% більшу ММЛШ на фоні підвищення індексу ВТСЛШ на 6,5%, 

тоді як у компенсованих хворих на ЦД2 в стані компенсації вуглеводного 

обміну таких змін встановлено не було. Найбільш значущими показниками, 

які були вірогідно змінені при порівнянні груп хворих на ЦД2 залежно від 

стану компенсації основного захворювання між собою – діаметр лівого 

передсердя та ІММЛШ, які виявилися збільшеними на 5% і 15% відповідно у 

декомпенсованих хворих у порівнянні з групою хворих на ЦД2 в стані 

компенсації. Таким чином, декомпенсація метаболічних порушень у хворих 

на ЦД2 відіграє провідну роль у ремоделюванні ЛШ і лівого передсердя. 

 

Таблиця 3.6 

Показники структурно-функціонального стану серця в пацієнтів із 

ішемічним інсультом та цукровим діабетом 2 типу 

Показник 

II 

n=115 

Компенсований 

ЦД2+II 

n=94 

Декомпенсований 

ЦД2+II 

n=30 

Me QI; QIII Me QI; QIII Me QI; QIII 

Діаметр аорти 

(Ао), мм 
31,50 

33,00; 

34,00 
32,00 

31,25; 

33,00 
32,50 

31,00; 

34,00 

Діаметр ЛП, см 
3,92 

3,50; 

4,20 
3,96 

3,48; 

4,26 
4,04 3,70; 4,36 

Фракція 

вкорочення,% 
33,6 

34,00; 

35,00 
33 

30,00; 

35,00 
34 

33,00; 

35,00 

ТМШП у 

діастолу, см 
1,07 

0,79; 

1,17 
1,23 

1,16; 

1,32 
1,22 0,98; 1,29 

ТЗСЛШ у 

діастолу, см 
0,97 

0,65; 

1,24 
1,1 

0,98; 

1,20 
1,12 0,85; 1,22 

ІКДО, мл/м2 
59,69 

51,19; 

67,86 
53,67 

41,51; 

65,03 
52,74 

41,19; 

64,86 
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Продовження табл. 3.6 

ІКСО, мл/м2 
21,83 

18,66; 

25,28 
23,49 

18,88; 

31,88 
24,08 

19,46; 

29,38 

ММЛШ, г 
192 

135,00; 

234,00 
181 

157,00; 

247,00 
186 

155,00; 

244,00 

ІММЛШ, гр/м2 
99,48 

79,42; 

115,84 
106,00 

84,00; 

125,00 
102,00 

80,00; 

108,82 

Індекс відносної 

товщини 

міокарда 

0,45 
0,36; 

0,49 
0,46 

0,41; 

0,51 
0,45 0,34; 0,47 

Е/А 
0,91 

0,80; 

1,16 
0,82 

0,73; 

1,19 
0,88 0,79; 1,13 

DT 
150 

150,00; 

150,00 
160 

150,00; 

179,00 
160 

150,00; 

180,00 

E/E’ 
7 

6,00; 

8,00 
8 

6,00; 

9,00 
8 6,00; 9,00 

 

Примітки для табл. 3.6: II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); ЛП – ліве передсердя; ЛШ – лівий шлуночок; ТМШП – 

товщина міжшлуночкової перетинки; ТЗСЛШ – товщина задньої стінки ЛШ; 

ІКДО – індекс кінцево-діастолічного об’єму; ІКСО – індекс кінцево-

систолічного об’єму; ММЛШ – маса міокарду ЛШ; ІММЛШ – індекс 

ММЛШ; Е/А, DT, E/E’ – показники діастолічної функції ЛШ; Me – медіана; 

QI; QIII – квартилі (25% і 75% процентилі).  

1) – позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною у 

порівнянні з хворими з ЦА без ЦД2 (р<0,05); вірогідність різниці до 

показників хворих з ЦА без ЦД; 

2)  – позначено групу хворих на ЦД2д, різниця з показниками якої є 

вірогідною у порівнянні з хворими на ЦД2к (р<0,05) вірогідність різниці між 

показниками хворих на ЦД залежно від компенсації. 
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При аналізі показників інтракардіальної та системної гемодинаміки у 

хворих з ЦА із компенсованим і декомпенсованим ЦД2 вірогідні відмінності 

були встановлені лише для групи хворих на декомпенсований ЦД2 у 

порівнянні з компенсованим ЦД2 і у порівнянні з групою хворих з ЦА без 

ЦД. Так, УО в групі хворих на декомпенсований ЦД2 був менше на 16%, а 

ФВ нижче на 7% у порівнянні з групою хворих без ЦД2, і на 17% і 7% 

відповідно у порівнянні з групою хворих на компенсований ЦД2 (табл. 3.5). 

Тобто, слід відзначити, що найнижчі УО і ФВ відзначалися саме у хворих на 

декомпенсований ЦД2. 

 

Таблиця 3.7 

Розподіл типів геометрії лівого шлуночка в хворих на цукровий діабет 2-

го типу із церебральним атеросклерозом 1-3-ї стадій, у т.ч. з урахуванням 

півкульної локалізації ішемічного осередку, n (%) 

 

Тип геометрії ЛШ 
ІІ ПП 

(n=42) 

ІІ ЛП 

(n=47) 

ЦА 

(n=130) 

ІІ 

(n=89) 

I - - - - 

II 6 (14,29%) 4 (8,51%) 29 (22,31%) 10(11,24%)* 

III 6 (14,29%)  11 (23,40%)  14 (10,77%) 17 (19,10%)  

IV 23 (54,76%)  8 (17,02%) 59 (45,38%) 31(34,83%)* 

V  7 (16,67%)  18 (38,30%)  23 (17,69%) 25 (28,09%)  

VI -  6 (12,77%)  5 (3,85%) 6 (6,74%)*  

 

Примітки для табл. 3.7: ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без 

ішемічного інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії 
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(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у 

правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі. 

* – вірогідна різниця з показником групи ЦА (p≤0,05);  

 – вірогідна різниця з показником групи ІІ ПП (p≤0,05). 

 

Відповідно до класифікації типів геометрії ЛШ в аналізованих групах 

хворих на ЦД2 отримано такі результати: в групі пацієнтів із ЦА без ІІ 

найчастіше виявляли концентричне ремоделювання ЛШ (II тип) та 

ексцентричну дилатаційну ГЛШ (IV тип) (22,31% і 45,38% відповідно), проте 

концентрична дилатаційа ГЛШ (VI тип) в 1,75 раза частіше мала місце в 

пацієнтів із ІІ (табл. 3.7). Щодо різниці між групами хворих на ЦД2 із ПП і 

ЛП локалізаціями ІВ, то можна відзначити, що для хворих з ПП ІІ характерна 

ексцентрична дилатаційна ГЛШ (IV тип), яка зустрічалася у 3,22 раза 

частіше, ніж у хворих на ЦД2 з ЛП ІІ. Для хворих з ЛП локалізацією ІВ 

найбільш характерний VI тип геометрії ЛШ (концентрична дилатаційна 

ГЛШ), яка зовсім не зустрічалася у хворих з ПП локалізацією ІВ.  

Необхідно відмітити, що у хворих на ЦД2 частіше зустрічалися II, IV 

та VI типи геометрії ЛШ, тоді як у хворих без ЦД2 III-VI типи, тобто II тип 

характерний лише для хворих на ЦД2, а III і V – лише для хворих без ЦД2. 

Міжпівкульні особливості для хворих на ЦД2 були встановлені для VI і VI 

типів, а для хворих без ЦД2 – для III і V типів геометрії ЛШ.  
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Таблиця 3.8 

Параметри інтракардіальної та системної гемодинаміки у пацієнтів з 

ішемічним інсультом та ЦД2 

 

Показник 

II 

n=115 

Компенсований 

ЦД2+II 

n=94 

Декомпенсований 

ЦД2+II 

n=30 

Me QI; QIII Me QI; QIII Me QI; QIII 

Ударний 

об’єм, мл 
67,00 

59,00; 

84,13 
65,00 

59,00; 

78,88 
63,00 

57,00; 

76,63 

Фракція 

викиду,% 
62,00 

58,75; 

63,63 
62,00 

58,75; 

64,00 
60,00 

57,00; 

61,00 

Хвилинний 

об’єм 

кровообігу, 

л/хв. 

4924,00 

 

4248,00; 

61192,00 
5192,00 

4190,00; 

5918,40 
5098,00 

4170,00; 

5622,40 

Загальний 

периферичний 

опір судин, 

кПа•с•л-1 

0,025 
0,021; 

0,031 
0,024 

0,022; 

0,031 
0,023 

0,021; 

0,029 

Серцевий 

індекс, 

л/хв.•м2 

2761,96 

 

2264,79; 

2888,68 
2779,25 

2388,08; 

3141,43 
2724,44 

2368,14; 

3088,22 

 

Примітки для табл. 3.8: II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); Me – медіана; QI; QIII – квартилі (25% і 75% 

процентилі). 

 

 При аналізі параметрів інтракардіальної та системної гемодинаміки у 

хворих на ЦД2 після ішемічного інсульту встановлено, що на тлі 
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декомпенсації фіксуються товстіші стінки ЛШ (ТМШП на 21%, а ЗСЛШ – на 

33%) і менша порожнина ЛШ (ІКДО – на 10% менший, а ІКСО – на 7% 

більший), а також більш виражена діастолічна дисфункція ЛШ за показником 

DT, який був підвищений на 10%.  

Важливо також відзначити, що в групах хворих на ІІ з/без 

компенсованого чи декомпенсованого ЦД2 не було вірогідної різниці між 

показниками діаметра лівого передсердя, діаметром аорти та ММЛШ у 

порівнянні з групою хворих на ЦА без ІІ. 

При аналізі параметрів інтракардіальної та системної гемодинаміки у 

пацієнтів з ІІ залежно від наявності ЦД2 не було встановлено статистично 

значущих відмінностей не тільки у порівнянні з групою хворих без ЦД2, а і 

при порівнянні груп хворих на ЦД2 в залежності від ступеня компенсації. 

Проаналізовано також особливості структурно-функціонального стану 

серця в обстежених залежно від півкульної локалізації ішемічного осередку 

(табл. 3.9).  

 

  



Таблиця 3.9 

Параметри структурно-функціонального стану серця в хворих на цукровий діабет 2-го типу та ішемічний інсульт 

залежно від локалізації ішемічного осередку, Me (QІ; QІІІ) 

Показник  

1 

ІІ ЛП (n=52) 

2 

ІІ ПП (n=63) 

3 

ІІ ЛП + ЦД2 (n=64) 

4 

ІІ ПП + ЦД2 (n=60)  

Mе QІ; QІІІ Mе QІ; QІІІ Mе QІ; QІІІ Mе QІ; QІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S тіла, м2 2 1,81;2,14 2,03 1,64;2,25 1,83 1,65;1,96 1,91 1,81;2,12 

КДР, см 5,5 4,80;5,60 5 4,30;5,60 4,8 4,60;5,30 4,75 4,45;5,60 

ІКДР, см/м2 2,65 2,55;3,01 2,52 2,30;2,74 2,65 2,55;2,93 2,56 2,22;2,91 

КСР, см/м2 3,7 3,10;3,80 3,3 2,70;3.80 3,2 3,10;3,50 3,3 2,75;3,75 

ІКСР, см/м2 1,75 1,65;2,08 1,64 1,50;1,90 1,77 1,62;1,90 1,69 1,38;1,97 

ФУ,% 33 31,00;34,00 33 30,00;37,00 33 31,00;34,00 32,5 29,50;37,50 

ТМШП, см 1,052 0,90;1,28 1,251 1,10;1,32 1,05 0,90;1,27 1,21 1,075;1,31 

ТЗСЛШ, см 1,08 0,90;1,10 1,1 1,01;1,18 1,1 1,00;1,25 1,06 0,97;1,19 

ІКДР, мл/м2 53,04 44,59;63,91 56,51 51,00;69,87 50,954 37,04;61,15 57,723 45,45;77,99 

ІКСР, мл/м2 25,88 20,22;35,71 19,28 16,46;27,93 23,49 20,97;48,47 23,60 14,25;29,42 

УО, мл 67 62,00;86,00 73,5 56,00;88,00 64 59,00;70,00 67 56,00;83,00 

СІ, л/хв.•м2 2557,38 2290,91; 

3076,06 

2531,04 2433,80; 

3012,55 

2568,255 2247,62; 

2943,65 

2518,82 2254,40; 

3168,30 
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Продовження табл. 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УІ, мл/м2 39,2 36,00;48,00 36,5 33,80;44,75 37,54 35,60;41,00 34,13 31,60;45,45 

ФВ,% 61 58,00;63,00 61 59,00;68,00 62 58,00;63,00 62 56,00;67,50 

ХОК, л/хв. 
4824 

4464,00; 

6192,00 
5292 

4032,00; 

6336,00 
4608 

4248,00; 

5040,00 
4824 

4032,00; 

5976,00 

ЗПОС, 

кПа•с•л-1 
0,03 0,02;0,03 0,02 0,02;0,03 0,03 0,03;0,03 0,03 0,02;0,03 

ІММЛШ, г/м2 87,5 82,00;108,00 108 76,00;123,25 104 87,00;106,00 117,5 77,50;126,50 

ІВТСЛШ 0,4252 0,32;0,47 0,471 0,43;0,56 0,45 0,39;0,560 0,47 0,42;0,52 

Е/А 0,81 0,63;1,25 0,75 0,62;1,05 0,81 0,78;1,19 0,82 0,71;1,20 

DT 
150 

150,00; 

173,00 
170,5 150,00;196,00 157 150,00;171,00 166 

150,00; 

194,00 

Е/Е’  7 6,00;8,00 7 7,00;8,00 8 6,00;8,00 8 7,00;8,00 

 

Примітки для таблиці 3.9: верхнім індексом позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною (р<0, 05); 

ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без ішемічного інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли 

ішемічний інсульт у лівій півкулі; S (площа) – поверхні тіла; КДР – кінцево-діастолічний розмір ЛШ; ІКДР – індекс 

кінцево-діастолічного розміру; КСР – кінцево-систолічний розмір; ІКСР – індекс кінцево-систолічного розміру; ФУ – 

фракція укорочення; ТМШП – товщина міжшлуночкової перетинки; ТЗСЛШ – товщина задньої стінки ЛШ; ІММЛШ – 

індекс маси міокарду лівого шлуночка; ХОК – хвилинний об’єм кровотоку; ЗПОС – загальний периферичний опір 

судин; ІВТСЛШ – індекс відносної товщини стінки лівого шлуночка; Е/А, DT, E/E’ – показники діастолічної функції 

лівого шлуночка. 
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Для пацієнтів із ЦД2 і локалізацією ІІ в ПП тенденції до значущих 

відмінностей встановлено лише для ІКДО, який був більшим на 7% за 

показник хворих на ЦД2 і локалізацію ІІ в ЛП, і для УІ, який був відповідно 

меншим на 5%, тобто півкульні відмінності відзначено лише для деяких 

показників системної гемодинаміки. А в хворих із локалізацією ІІ в ПП без 

ЦД2 вірогідні відмінності спостерігали, навпаки, лише в показниках 

ремоделювання міокарда ЛШ. Так, саме для пацієнтів із локалізацією ІІ в ПП 

характерними були товстіша МШП на 20% і більший ІВТСЛШ на 5%.  

 

3.2. Особливості структурно-функціонального стану екстра- та 

інтракраніальних артерій, мозкової гемодинаміки в хворих на 

цукровий діабет 2-го типу із церебральним атеросклерозом 1-3-ї 

стадій, у тому числі залежно від півкульної локалізації 

ішемічного осередку 

 

Широке впровадження новітніх методів нейровізуалізації, в тому числі 

ультразвукових досліджень, дозволило збільшити ступінь виявлення 

атеросклеротичного процесу в судинах мозку, а також відсоток їх 

асимптомного ураження. У зв’язку із сучасними патогенетичними 

уявленнями про механізми розвитку ІІ рання діагностика цього захворювання 

набуває дедалі більшої значущості. Актуальним на сучасному етапі є питання 

про інформативність неінвазійних ультразвукових методів дослідження, що 

використовуються для вивчення стану мозкових артерій, які беруть участь у 

кровопостачанні головного мозку [13, 17]. 

Завданням даного фрагменту роботи було вивчення структурно-

функціонального стану судин каротидного та вертебро-базилярного басейнів 

у пацієнтів похилого віку із ЦА 1-3-ї стадій, у тому числі залежно від 

півкульної локалізації ішемічного осередку. 

Далі судини каротидного та вертебро-базилярного басейнів будуть 

позначатися так: ЗСА – загальна сонна артерія, СМА – середня мозкова 
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артерія, ОА – основна артерія, ВСА – внутрішня сонна артерія, ХА – 

хребетна артерія, ЗМА – задня мозкова артерія. 

Аналізовані групи були порівнянними за віковим і статевим складом 

пацієнтів і середніми рівнями САТ, ДАТ, ПАД (див. табл. 2.3). 

Основним ультразвуковим показником, що дозволяє побічно оцінити 

наявність структурної перебудови судинної стінки, є стан КІМ (товщина, 

ехогенність, ступінь диференціювання на шари). У 73,40% випадків серед 

обстежених, які перенесли ІІ, і в 7,40% випадків серед пацієнтів із 

початковими проявами ЦА визначено відносно рівномірне підвищення 

ехогенності та потовщення понад 1,0 мм КІМ ЗСА з обох боків із частковою 

втратою диференціації його на шари, причому значущої різниці між групами 

пацієнтів із правопівкульною та лівопівкульною локалізацією ІІ не 

спостерігали (73,8% і 73,1% відповідно) (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Частота потовщення комплексу інтима-медіа понад 1 мм  

у пацієнтів із церебральним атеросклерозом 1-3 стадії, у тому числі залежно 

від локалізації ІІ. 

Примітки: ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без ішемічного 

інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії (постінсультні хворі); 

ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у правій півкулі; ІІ ЛП – 

хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі; * – вірогідна різниця з 

показником групи ЦА (p<0,05).  

КІМ …
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

ЦА + ІІ ІІ ПП ІІ ЛП ЦА

*
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З огляду на значну роль стенозування в розвитку ІІ та кореляцію 

ступеня стенозу з ризиком розвитку ішемії мозку проаналізовано частоту 

клінічно значущих (понад 50%) і клінічно незначущих (менше від 50%) 

ступенів стенозу в пацієнтів із ЦА 1-2-го ступенів, які перенесли ІІ (рис. 3.2). 

Як видно з рис. 3.2, частота клінічно значущих (понад 50%) стенозів 

екстракраніальних судин каротидного басейну в хворих із ЦА+ІІ була 

значуще в 9 разів вищою, ніж у пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій (37,33% і 4,33% 

відповідно), без ІІ, причому в групах пацієнтів з ІІ залежно від його 

локалізації частота даних стенозів статистично не різнилася (43,33% і 

33,33%), хоча в групі пацієнтів з ІІ ПП частота стенозів понад 50% на 10% 

була більшою, ніж у групі пацієнтів із локалізацією ІІ в ЛП. 

 

Рис. 3.2. Частота виявлення стенозів загальної сонної артерії понад і 

менше від 50% у пацієнтів із церебральним атеросклерозом 1-2-ї стадій, які 

перенесли ішемічний інсульт, у тому числі залежно від локалізації 

останнього.  

Примітки: ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без ішемічного 

інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії (постінсультні хворі); 

ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у правій півкулі; ІІ ЛП – 

хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі; * – вірогідна різниця з 

показником групи ЦА (p<0,05).  

Більше 50%

Менше 50%
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40%
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100%
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*
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Після встановлення морфологічних особливостей церебральних судин 

у пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій, які перенесли ІІ, проведено аналіз змін 

швидкісних показників, які значною мірою визначаються функціональним 

станом судин. Порівняльну характеристику лінійної систолічної швидкості 

кровообігу (ЛСШК), RI та PI наведено в таблиці 3.10. 

Отже, в пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій визначено значущу різницю ЛСШК 

у деяких судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів: у правих і 

лівих ЗСА, СМА, ЗМА та в ОА. Так, у пацієнтів без ІІ ЛСШК у правих і 

лівих ЗСА та СМА була в 1,2 раза вищою, ніж у пацієнтів з ІІ; в ОА ЛСШК у 

пацієнтів без ІІ була в 1,4 раза вищою, ніж у пацієнтів з ІІ, а в правій і лівій 

ЗМА ЛСШК у пацієнтів без ІІ перевищувала в 1,3 раза показник групи 

постінсультних хворих. 

Як відомо, структура змін мозкового кровообігу в пацієнтів, які 

перенесли ІІ, у відновлювальний період має півкульні особливості. За даними 

С.М. Кузнєцової і співавт., у пацієнтів з атеротромботичним ІІ зміни 

церебральної гемодинаміки більше виражено за локалізації ішемічного 

осередку в лівій півкулі [20]. З огляду на ці дані ми також провели аналіз 

стану мозкового кровообігу з урахуванням півкульної локалізації ІІ. 

Півкульні відмінності ЛСШК мали місце в таких судинах каротидного 

басейну праворуч: ЗСА, СМА та ВСА. У правій ЗСА в групі пацієнтів з ІІ ЛП 

ЛСШК перевищувала показник пацієнтів з ІІ ПП в 1,24 раза, в правих СМА 

та ВСА – в 1,1 раза. 
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Таблиця 3.10 

Показники церебрального кровообігу в пацієнтів із церебральним 

атеросклерозом 1-3-ї стадій залежно від перенесеного ішемічного 

інсульту, в тому числі з урахуванням локалізації осередку, Me (QІ; QІІІ) 

Показник, 

артерія 

1, ІІ 

(n=115) 

2, ІІ ПП 

(n=63) 

3, ІІ ЛП 

(n=52) 

4, ЦА 

(n=152) 
Групи U Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЛСШК 

ЗСА 

права 

62,70 

(46,70; 

68,00) 

52,00 

(36,10; 

68,00) 

64,40 

(51,05; 

68,60) 

72,20 

(61,95; 

81,80) 

1-4 2929,00 0,01 

2-3 789,00 0,02 

PІ ЗСА 

права 

1,70 

(1,40; 

1,88) 

1,90 

(1,40; 

2,33) 

1,67 

(1,44; 

1,70) 

1,48 

(1,26; 

1,69) 

1-4 3630,00 0,01 

2-3 608,50 0,01 

RІ ЗСА 

права 

0,75 

(0,70; 

0,79) 

0,78 

(0,70; 

0,81) 

0,74 

(0,68; 

0,77) 

0,70 

(0,65; 

0,74) 

1-4 3391,00 0,01 

2-3 701,00 0,01 

ЛСШК 

ЗСА ліва 

64,40 

(51,00; 

75,40) 

67,30 

(57,08; 

75,40) 

63,70 

(50,10; 

74,70) 

76,50 

(66,90; 

88,00) 

1-4 3314,00 0,01 

2-3 955,50 0,29 

PІ ЗСА 

ліва 

1,49 

(1,33; 

1,71) 

1,49 

(1,21; 

1,71) 

1,54 

(1,36; 

1,80) 

1,42 

(1,19; 

1,66) 

1-4 4742,00 0,04 

2-3 1007,50 0,52 

RІ ЗСА 

ліва 

0,73 

(0,66; 

0,77) 

0,73 

(0,64; 

0,75) 

0,73 

(0,68; 

0,77) 

0,70 

(0,65; 

0,73) 

1-4 4540,500 0,01 

2-3 1001,000 0,49 

ЛСШК 

СМА 

права 

81,60 

(67,60; 

89,80) 

76,20 

(60,05; 

99,70) 

83,00 

(75,50; 

89,80) 

92,40 

(85,50; 

104,75) 

1-4 2004,500 0,01 

2-3 469,00 0,04 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PІ СМА 

права 

0,83 

(0,73; 

0,90) 

0,83 

(0,72; 

0,85) 

0,81 

(0,72; 

0,90) 

0,72 

(0,61; 

0,77) 

1-4 2107,50 0,01 

2-3 623,00 0,74 

RІ СМА 

права 

0,53 

(0,49; 

0,58) 

0,50 

(0,48; 

0,57) 

0,54 

(0,52; 

0,58) 

0,50 

(0,46; 

0,53) 

1-4 2670,50 0,01 

2-3 439,00 0,01 

ЛСШК 

СМА ліва 

81,50 

(70,03; 

95,40) 

81,90 

(81,00; 

93,50) 

75,70 

(67,50; 

106,00) 

94,60 

(84,00; 

110,00) 

1-4 2349,50 0,01 

2-3 506,00 0,17 

PІ СМА 

ліва 

0,80 

(0,75; 

0,97) 

0,77 

(0,76; 

0,80) 

0,91 

(0,75; 

1,00) 

0,71 

(0,62; 

0,79) 

1-4 1952,50 0,01 

2-3 446,50 0,04 

RІ СМА 

ліва 

0,54 

(0,51; 

0,59) 

0,53 

(0,51; 

0,55) 

0,56 

(0,53; 

0,62) 

0,50 

(0,46; 

0,54) 

1-4 2112,00 0,01 

2-3 427,50 0,02 

ЛСШК 

ОА 

45,70 

(35,50; 

54,00) 

49,50 

(35,53; 

62,20) 

43,50 

(36,40; 

51,60) 

55,80 

(49,15; 

65,90) 

1-4 3241,50 0,01 

2-3 927,50 0,21 

PІ ОА 0,85 

(0,71; 

0,97) 

0,85 

(0,66; 

0,90) 

0,94 

(0,81; 

1,05) 

0,69 

(0,61; 

0,80) 

1-4 3000,50 0,01 

2-3 699,50 0,01 

RІ ОА 0,55 

(0,48; 

0,59) 

0,54 

(0,47; 

0,55) 

0,56 

(0,51; 

0,62) 

0,50 

(0,45; 

0,56) 

1-4 4262,50 0,01 

2-3 777,00 0,01 

ЛСШК 

ХА права 

42,50 

(33,10; 

50,00) 

29,20 

(25,90; 

38,70) 

34,25 

(31,20; 

37,60) 

42,50 

(32,90; 

49,85) 

1-4 3325,00 0,01 

2-3 821,50 0,06 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PІ ХА 

права 

1,01 

(0,87; 

1,18) 

1,08 

(0,99; 

1,18) 

1,10 

(1,05; 

1,25) 

0,99 

(0,87; 

1,16) 

1-4 3869,50 0,01 

2-3 874,50 0,19 

RІ ХА 

права 

0,61 

(0,56; 

0,67) 

0,62 

(0,60; 

0,65) 

0,65 

(0,60; 

0,68) 

0,61 

(0,56; 

0,67) 

1-4 4815,50 0,16 

2-3 884,50 0,22 

ЛСШК 

ХА ліва 

43,20 

(34,10; 

49,60) 

35,05 

(29,70; 

37,93) 

35,25 

(31,20; 

38,05) 

43,20 

(33,90; 

49,30) 

1-4 3004,50 0,01 

2-3 978,00 0,81 

PІ ХА 

ліва 

0,97 

(0,85; 

1,20) 

1,06 

(0,98; 

1,34) 

1,04 

(0,95; 

1,22) 

0,97 

(0,85; 

1,21) 

1-4 4574,50 0,05 

2-3 894,50 0,36 

RІ ХА 

ліва 

0,61 

(0,56; 

0,68) 

0,63 

(0,60; 

0,69) 

0,61 

(0,57; 

0,68) 

0,61 

(0,56; 

0,68) 

1-4 4836,50 0,16 

2-3 857,50 0,22 

ЛСШК 

ЗМА 

права 

44,80 

(37,80; 

47,10) 

45,70 

(36,30; 

46,35) 

44,80 

(37,80; 

48,70) 

59,20 

(53,20; 

66,20) 

1-4 885,50 0,01 

2-3 638,00 0,87 

PІ ЗМА 

права 

0,84 

(0,71; 

0,90) 

0,84 

(0,70; 

0,90) 

0,85 

(0,71; 

0,91) 

0,70 

(0,63; 

0,75) 

1-4 1940,00 0,01 

2-3 613,00 0,66 

RІ ЗМА 

права 

0,54 

(0,49; 

0,59) 

0,53 

(0,48; 

0,59) 

0,55 

(0,51; 

0,60) 

0,49 

(0,47; 

0,53) 

1-4 2238,00 0,01 

2-3 573,50 0,38 

ЛСШК 

ЗМА ліва 

47,20 

(38,20; 

53,20) 

48,20 

(43,40; 

56,30) 

42,70 

(35,50; 

52,30) 

58,70 

(54,05; 

63,60) 

1-4 970,00 0,01 

2-3 406,00 0,06 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PІ ЗМА 

ліва 

0,81 

(0,72; 

0,96) 

0,72 

(0,71; 

0,92) 

0,86 

(0,73; 

0,97) 

0,68 

(0,62; 

0,75) 

1-4 1566,00 0,01 

2-3 438,50 0,13 

RІ ЗМА 

ліва 

0,54 

(0,50; 

0,59) 

0,54 

(0,50; 

0,59) 

0,56 

(0,50; 

0,60) 

0,48 

(0,45; 

0,53) 

1-4 1792,50 0,01 

2-3 485,50 0,34 

ЛСШК 

ВСА 

права 

66,40 

(60,50; 

72,20) 

49,45 

(37,50; 

61,10) 

55,30 

(49,10; 

62,85) 

66,40 

(59,65; 

72,20) 

1-4 2013,50 0,01 

2-3 607,50 0,04 

PІ ВСА 

права 

0,88 

(0,77; 

1,02) 

0,95 

(0,87; 

1,27) 

1,09 

(0,88; 

1,17) 

0,88 

(0,77; 

1,02) 

1-4 3289,00 0,01 

2-3 725,50 0,33 

RІ ВСА 

права 

0,57 

(0,52; 

0,62) 

0,60 

(0,52; 

0,65) 

0,60 

(0,55; 

0,65) 

0,57 

(0,53; 

0,62) 

1-4 3983,50 0,01 

2-3 830,50 0,99 

ЛСШК 

ВСА ліва 

66,50 

(59,30; 

74,80) 

58,50 

(48,40; 

65,10) 

55,80 

(48,13; 

63,00) 

66,50 

(59,30; 

74,45) 

1-4 2649,00 0,01 

2-3 917,50 0,46 

PІ ВСА 

ліва 

0,75 

(0,68; 

0,93) 

0,98 

(0,91; 

1,19) 

1,05 

(0,89; 

1,11) 

0,77 

(0,69; 

0,94) 

1-4 2257,50 0,01 

2-3 930,50 0,53 

RІ ВСА 

ліва 

0,53 

(0,48; 

0,58) 

0,59 

(0,57; 

0,65) 

0,60 

(0,55; 

0,65) 

0,54 

(0,48; 

0,58) 

1-4 2675,50 0,01 

2-3 987,00 0,87 

  

Примітки: ЛСШК – лінійна систолічна швидкість кровотоку; 

показники ЛСШК наведено в см/с; ЦА – церебральний атеросклероз (хворі 

без ішемічного інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії 
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(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у 

правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій 

півкулі;ЗСА – загальна сонна артерія; ВСА – внутрішня сонна артерія; ЗМА – 

задня мозкова артерія; ХА – хребцева артерія; ОА – основна артерія; СМА – 

середня мозкова артерія; PI – індекс еластичності; RI – індекс периферичного 

опору. 

Отже, необхідно підкреслити, що в пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій, без ІІ в 

анамнезі порівняно з пацієнтами, які перенесли ІІ, ЛСШК виявилась значуще 

більшою в судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів з обох 

боків, за винятком ХА та ВСА, тоді як півкульні відмінності мали місце лише 

в інтра- й екстракраніальних судинах каротидного басейну праворуч, 

причому в пацієнтів із локалізацією ІІ в ЛП ЛСШК була вірогідно більшою, 

ніж у пацієнтів з ІІ в ПП. 

Стандартними показниками доплерографії екстракраніальних судин, 

що свідчать про величину судинного опору та визначають рівень 

кровопостачання мозку, є RІ і PI. Підвищення зазначених показників 

спостерігається за наявності вазоспастичних реакцій у пацієнтів з АГ та/або 

ЦА. У пацієнтів, які перенесли ІІ, порівняно з хворими групи ЦА показник 

еластичності виявився значуще вищим у правих і лівих СМА, ЗМА, правих 

ЗСА і ХА, а також в ОА. Півкульні відмінності спостерігали лише в правій 

ЗСА, лівої СМА і в ОА, причому PI в правій ЗСА був вірогідно в 1,14 раза 

більшим у пацієнтів з ІІ в ПП, а в лівій СМА і в ОА – в 1,18 раза та в 1,1 раза 

відповідно в пацієнтів з ІІ в ЛП. 

Показник периферичного опору судин у пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій 

був значуще нижчим у правих і лівих ЗСА, СМА, ЗМА і ОА. В інших 

судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів вірогідних 

відмінностей не спостерігали. Півкульні відмінності визначено лише в правій 

ЗСА (у пацієнтів групи ІІ ПП значуще більше, ніж в хворих групи ІІ ЛП), у 

правих СМА і ЗМА, лівій СМА й ОА (у групі ІІ ЛП вірогідно більше, ніж у 

групі ІІ ПП). 
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Отже, проведене дослідження виявило значуще збільшення індексу 

судинного периферичного опору та пульсаторного індексу в пацієнтів із ЦА, 

які перенесли ІІ, що свідчить про напруженість механізмів авторегуляції 

мозкового кровообігу в них в окремих судинах каротидного та вертебро-

базилярного басейнів. 

На наступному етапі проаналізовано всі досліджені показники в хворих 

на ЦД2 залежно від ступеня компенсації порівняно з аналогічними в 

пацієнтів без ЦД2 (табл. 3.11). Необхідно відзначити, що хворі на ЦД2 у 

стадії компенсації та у стадії декомпенсації із ЦА 1-2-ї стадій порівняно з 

хворими без ЦД не мали відмінностей у морфологічний показниках (ТКІМ і 

стенози понад 50%), для групи хворих на компенсований ЦД2 у порівнянні з 

групою хворих без ЦД2 також не встановлено відмінностей у показниках 

функціонального стану судин (ЛСШК, RI та PI).  

 

Таблиця 3.11 

Показники церебрального кровообігу в пацієнтів із церебральним 

атеросклерозом 1-2-ї стадій залежно від ступеня компенсації  

цукрового діабету 2-го типу 

Показник, 

артерія 

 

ЦА (n=152) 

Компенсований 

ЦД2+ЦА (n=159) 

Декомпенсований 

ЦД2+ЦА (n=31) 

Me QI; QIII Me QI; QIII Me QI; QIII 

1 2 3 4 5 6 7 

ЛСШК 

ЗСА 

права 

69,00 
57,40; 

75,70 
67,90 

52,00; 

77,73 
61,00 52,60; 71,20 

PІ ЗСА 

права 
1,64 

1,35; 

1,84 
1,56 1,35; 1,75 1,52 1,28; 1,74 

RІ ЗСА 

права 
0,72 

0,68; 

0,77 
0,72 0,66; 0,75 0,87 0,75; 0,92 
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Продовження табл. 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 

ЛСШК 

ЗСА ліва 
72,7 

62,40; 

85,00 
70,1 

59,93; 

86,00 
60,70 

54,50; 

75,00 

PІ ЗСА 

ліва 
1,49 1,22; 1,69 1,47 1,21; 1,65 1,43 1,18; 1,56 

RІ ЗСА 

ліва 
0,72 0,66; 0,76 0,71 0,65; 0,74 0,85 0,84; 0,98 

ЛСШК 

СМА 

права 

90,30 
80.68; 

99,76 
88,30 

81,60; 

101,25 
80,20 

70,28; 

82,54 

PІ СМА 

права 
0,75 0,64; 0,84 0,73 0,63; 0,81 0,71 0,58; 0,76 

RІ СМА 

права 
0,52 0,47; 0,54 0,50 0,47; 0,54 0,68 0,55; 0,81 

ЛСШК 

СМА ліва 
89,90 

80,90; 

102,00 
87,90 

81,20; 

107,50 
82,00 

76,90; 

93,00 

PІ СМА 

ліва 
0,76 0,66; 0,85 0,73 0,63; 0,82 0,71 0,62; 0,75 

RІ СМА 

ліва 
0,53 0,47; 0,56 0,56 0,47; 0,62 0,64 0,55; 0,72 

ЛСШК 

ОА 
51,65 

43,40; 

61,50 
49,90 40,10;65,40 46,65 

41,40; 

58,50 

PІ ОА 0,77 0,63; 0,91 0,72 0,66; 0,92 0,69 0,61; 0,81 

RІ ОА 0,52 0,46; 0,57 0,54 0,47; 0,56 0,66 0,50; 0,71 

ЛСШК 

ХА права 
37,3 

29,20; 

44,50 
37,5 

33,00; 

43,90 
36,3 

28,20; 

43,50 

PІ ХА 

права 
1,05 0,93; 1,19 1,06 0,93; 1,16 1,02 0,91; 1,16 
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Продовження табл. 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 

RІ ХА 

права 
0,63 

0,59; 

0,67 
0,62 0,58; 0,67 0,61 0,58; 0,65 

ЛСШК 

ХА ліва 
38,40 

31,70; 

44,50 
37,40 32,10; 44,68 36,40 31,40; 43,50 

PІ ХА ліва 
1,00 

0,87; 

1,21 
1,05 0,85; 1,24 1,02 0,88; 1,23 

RІ ХА 

ліва 
0,61 

0,57; 

0,67 
0,62 0,56; 0,68 0,60 0,56; 0,64 

ЛСШК 

ЗМА 

права 

52,50 
44,80; 

64,70 
52,00 45,70; 63,40 50,50 43,80; 62,80 

PІ ЗМА 

права 
0,74 

0,66; 

0,85 
0,73 0,65; 0,84 0,72 0,64; 0,80 

RІ ЗМА 

права 
0,52 

0,47; 

0,55 
0,51 0,47; 0,55 0,49 0,45; 0,53 

ЛСШК 

ЗМА ліва 
53,9 

47,15; 

59,65 
55,10 49,43; 61,98 54,08 46,35; 58,45 

PІ ЗМА 

ліва 
0,72 

0,66; 

0,82 
0,72 0,65; 0,83 0,70 0,64; 0,80 

RІ ЗМА 

ліва 
0,52 

0,48; 

0,55 
0,51 0,46; 0,56 0,50 0,47; 0,54 

ЛСШК 

ВСА 

права 

61,60 
52,48; 

68,00 
58,10 52,00; 69,00 51,60 42,40; 64,00 

PІ ВСА 

права 
0,94 

0,81; 

1,11 
0,89 0,78; 1,03 0,84 0,78; 1,06 
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Продовження табл. 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 

RІ ВСА 

права 
0,61 

0,53; 

0,62 
0,58 0,53; 0,61 0,74 0,64; 0,90 

ЛСШК 

ВСА ліва 
62,00 

54,95; 

68,68 
61,50 53,60; 67,75  4,00 49,00; 62,00 

PІ ВСА 

ліва 
0,91 

0,74; 

1,05 
0,89 0,73; 1,05 0,82 0,74; 0,96 

RІ ВСА 

ліва 
0,56 

0,51; 

0,62 
0,55 0,49; 0,62 0,64 0,54; 0,79 

ТКІМ 

праворуч 
1 

0,90; 

1,10 
1 1,00; 1,10 1 0,90; 1,10 

ТКІМ 

ліворуч 
0,98 

0,90; 

1,10 
1,08 1,00; 1,20 1,06 0,90; 1,10 

 

Примітки: ЛСШК – лінійна систолічна швидкість кровотоку; 

показники ЛСШК наведено в см/с; ЦА – церебральний атеросклероз (хворі 

без ішемічного інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у 

правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій 

півкулі;ЗСА – загальна сонна артерія; ВСА – внутрішня сонна артерія; ЗМА – 

задня мозкова артерія; ХА – хребцева артерія; ОА – основна артерія; СМА – 

середня мозкова артерія; PI – індекс еластичності; RI – індекс периферичного 

опіру; ТКІМ – товщина комплексу інтима-медіа. 

1). показник ЛСШК наведено в см/с, ТКІМ – у мм; 

2).  – позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною у 

порівнянні з хворими без ЦД2 (р<0,05);  

3).  – позначено групу хворих на декомпенсований ЦД2, різниця з 

показниками якої є вірогідною у порівнянні з хворими на компенсований 

ЦД2 (р<0,05). 
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Проте саме для групи хворих на декомпенсований ЦД2 відзначено 

вірогідні відмінності ЛСШК у багатьох судинах каротидного басейну: 

ЛСШК у правій і лівій ЗСА були на меншими на 9% і 8% відповідно, ЛСШК 

у правій і лівій СМА, у правій і лівій ВСА – меншими на 12% і 6% і на 16% і 

6% відповідно та в ОА – на 10%. У пацієнтів з декомпенсованим ЦД2 

порівняно з хворими групи ЦА показник еластичності (PI) виявився значуще 

нижчим у правих і лівих СМА, ЗСА і ВСА, а також в ОА. Показник 

периферичного опору судин (RI) у пацієнтів із ЦА і декомпенсованим ЦД2 

був значуще вищим у правих і лівих ЗСА, СМА, ВСА і ОА у порівнянні з 

хворими без ЦД2. В судинах вертебро-базилярного басейна вірогідних 

відмінностей ЛСШК, RI, PI не було встановлено. 

При аналізі показників структурно-функціонального стану судин також 

були встановлені відмінності між групами пацієнтів з компенсованим ЦД2 і 

декомпенсованим ЦД2. Так, ЛСШК в правих і лівих ЗСА, ВСА та СМА була 

статистично значуще менше у хворих на декомпенсований ЦД2 на 11,31% і 

15,49%, на 12,60% і 13,89% та на 10,10% і 7,20% відповідно. У пацієнтів з 

декомпенсованим ЦД2 порівняно з групою хворих на компенсований ЦД2 

показник RI виявився значуще вищими у правих і лівих СМА на 36% і 

14,29% і ВСА на 27,59% і 16,36% відповідно. В інших судинах каротидного і 

вертебро-базилярного басейнів не було встановлено вірогідної різниці у 

структурно-функціональних показниках церебрального кровотоку між 

групами хворих на декомпенсований і компенсований ЦД2. 
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Таблиця 3.12 

Показники церебрального кровообігу в пацієнтів із ішемічним інсультом 

залежно від ступеня компенсації цукрового діабету 2-го типу 

Показник 

ІІ 

(n=115) 

Компенсований 

ЦД2 + ІІ 

(n=94) 

Декомпенсований 

ЦД2 + ІІ 

(n=30) 

Me QI; QIII Me QI; QIII Me QI; QIII 

1 2 3 4 5 6 7 

ЛСШК 

ЗСА права 
72,20 

63,30; 

81,48 
52,55 46,70; 66,80 51,55 

44,70; 

63,50 

PІ ЗСА 

права 
1,45 

1,28; 

1,64 
1,69 1,38; 1,85 1,62 1,38; 1,80 

RІ ЗСА 

права 
0,71 

0,64; 

0,73 
0,75 0,67; 0,78 0,77 0,69; 0,84 

ЛСШК 

ЗСА ліва 
75,20 

66,90; 

88,20 
64,05 51,00; 74,70 62,46 

54,00; 

76,20 

PІ ЗСА 

ліва 
1,5 

1,19; 

1,65 
1,44 1,21; 1,67 1,45 1,22; 1,67 

RІ ЗСА 

ліва 
0,71 

0,65; 

0,73 
0,69 0,65; 0,76 0,71 0,67; 0,78 

ЛСШК 

СМА 

права 

92,80 
85,35; 

104,00 
81,60 71,60; 88,05 78,10 

72,80; 

86,20 

PІ СМА 

права 
0,72 

0,61; 

0,76 
0,81 0,72; 0,98 0,80 0,72; 0,97 

RІ СМА 

права 
0,42 

0,36; 

0,53 
0,53 0,49; 0,59 0,55 0,51; 0,63 

ЛСШК 

СМА ліва 
94,60 

84,70; 

111,00 
83,00 

70,30; 

106,00 
81,60 

70,20; 

98,00 
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Продовження табл. 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 

PІ СМА 

ліва 
0,69 

0,62 

0,76 
0,80 0,75; 0,97 0,78 0,72; 0,94 

RІ СМА 

ліва 
0,47 

0,45; 

0,54 
0,55 0,53; 0,59 0,57 0,54; 0,62 

ЛСШК 

ОА 
58,10 

50,00; 

66,10 
40,10 35,30; 58,10 42,30 

36,30; 

58,10 

PІ ОА 
0,69 

0,62; 

0,78 
0,89 0,71; 1,02 0,87 0,70; 0,98 

RІ ОА 
0,48 

0,44; 

0,54 
0,55 0,47; 0,59 0,57 0,48; 0,62 

ЛСШК 

ХА права 
41,30 

33,33; 

48,03 
34,20 30,70; 38,70 32,60 

31,50; 

37,80 

PІ ХА 

права 
1,02 

0,89; 

1,16 
1,09 1,02; 1,19 1,11 1,05; 1,23 

RІ ХА 

права 
0,61 

0,56; 

0,67 
0,62 0,60; 0,65 0,64 0,61; 0,68 

ЛСШК 

ХА ліва 
43,20 

32,10; 

48,95 
35,40 32,95; 37,90 33,80 

31,90; 

39,30 

PІ ХА  

ліва 
1,05 

0,82; 

1,29 
1,05 0,90; 1,18 1,06 0,92; 1,21 

RІ ХА  

ліва 
0,62 

0,54 

0,68 
0,63 0,56; 0,67 0,65 0,58; 0,71 

ЛСШК 

ЗМА 

права 

59,25 
51,50; 

64,90 
45,70 37,93; 50,30 47,80 

38,80; 

54,30 

PІ ЗМА 

права 
0,69 

0,63; 

0,75 
0,85 0,74; 0,91 0,85 0,74; 0,91 
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Продовження табл. 3.12 

1 2 3 4 5 4 5 

RІ ЗМА 

права 
0,50 0,47; 0,53 0,55 0,51; 0,60 0,58 0,54; 0,66 

ЛСШК 

ЗМА ліва 
59,80 

54,65; 

65,33 
49,7 

36,00; 

54,70 
47,30 33,00; 52,40 

PІ ЗМА 

ліва 
0,67 0,64; 0,75 0,82 0,72; 0,96 0,81 0,72; 0,94 

RІ ЗМА 

ліва 
0,48 0,45; 0,53 0,55 0,49; 0,59 0,57 0,51; 0,62 

ЛСШК 

ВСА права 
67,30 

61,23; 

73,45 
52,40 

39,15; 

59,50 
53,80 40,20; 59,80 

PІ ВСА 

права 
0,88 0,73; 0,98 0,94 0,87; 1,11 0,95 0,88; 1,13 

RІ ВСА 

права 
0,57 0,52; 0,62 0,64 0,58; 0,68 0,66 0,59; 0,71 

ЛСШК 

ВСА ліва 
65,60 

59,35; 

74,48 
55,50 

48,25; 

63,40 
53,70 45,20; 64,80 

PІ ВСА 

ліва 
0,75 0,65; 0,92 1,03 0,89; 1,09 1,04 0,92; 1,09 

RІ ВСА 

ліва 
0,52 0,48; 0,58 0,63 0,55; 0,67 0,63 0,57; 0,64 

ТКІМ 

праворуч 
0,90 0,80; 1,00 1,04 0,90; 1,17 1,07 0,96; 1,17 

ТКІМ 

ліворуч 
0,90 0,80; 1,00 1,10 1,00; 1,18 1,12 1,05; 1,19 

 

Примітки: ЛСШК – лінійна систолічна швидкість кровотоку; 

показники ЛСШК наведено в см/с; ЦА – церебральний атеросклероз (хворі 
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без ішемічного інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії 

(постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у 

правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій 

півкулі;ЗСА – загальна сонна артерія; ВСА – внутрішня сонна артерія; ЗМА – 

задня мозкова артерія; ХА – хребцева артерія; ОА – основна артерія; СМА – 

середня мозкова артерія; PI – індекс еластичності; RI – індекс периферичного 

опору. 

1) показник ЛСШК наведено в см/с, ТКІМ – у мм; 

2)  – позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною у 

порівнянні з хворими без ЦД2 (р<0,05);  

3)  – позначено групу хворих на декомпенсований ЦД2, різниця з 

показниками якої є вірогідною у порівнянні з хворими на компенсований 

ЦД2 (р<0,05). 

 

Проаналізовано також морфологічні та функціональні відмінності в 

церебральних судинах хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 із 

перенесеним ІІ (табл. 3.12).  

Встановлено, що для груп хворих на компенсований ЦД2 і 

декомпенсований ЦД2 порівняно з групою без ЦД характерними були 

потовщення КІМ з обох боків на 15,56% праворуч і на 22,22% ліворуч для 

групи компенсованого ЦД2 і на 18,89% праворуч і на 24,44% ліворуч для 

групи декомпенсованого ЦД2, що свідчить про наявність агресивнішого 

атеросклеротичного процесу саме в хворих на ЦД2 незалежно від ступеня 

компенсації. Щодо ЛСШК виявлено, що цей показник був значуще вищим у 

хворих на компенсований ЦД2 і на декомпенсований ЦД2 з ІІ у всіх судинах 

каротидного та вертебро-базилярного басейнів порівняно з відповідним у 

хворих без ЦД. Так, у хворих на компенсований ЦД2 було встановлено 

зниження ЛСШК у правих і лівих ЗСА, СМА, ВСА, ХА, ЗМА та ОА на 

37,39% і 17,41%, на 13,73% і 13,98%, на 28,44% і 18,20%, на 20,76% і 22,03%, 

на 29,65% і 20,32% та на 44,89% відповідно у порівнянні з хворими без ЦД. 
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RI та PI також були значно підвищеними в усіх судинах каротидного та 

вертебро-базилярного басейнів, крім лівих ЗСА та ХА, що свідчить про 

значущу негативну реорганізацію церебрального кровообігу в хворих на 

компенсований ЦД2 і декомпенсований ЦД2. Необхідно відмітити 

відсутність вірогідних відмінностей між показниками ЛСШК, PI та RI між 

групами хворих ЦД2 і ЦД2 обох ступенів компенсації. 

За результатами статистичного аналізу також були встановлені значущі 

відмінності у морфо-функціональному стані церебральних судин у хворих на 

ЦД2 залежно від півкульної локалізації ІІ лише у 2 судинах: так, у хворих на 

ЦД2 і ІІ з локалізацією ІО у ЛП ЛСШК у лівій СМА була вірогідно нижче на 

17,19%, а у хворих на ЦД2 і ІІ з локалізацією ІО у ПП ЛСШК була вірогідно 

нижче в ОА на 37,35% (табл. 3.13).  

Отже, за отриманими даними особливості структурно-функціональних 

змін церебральних судин у хворих на компенсований ЦД2 у порівнянні з 

хворими без ЦД визначено лише для групи пацієнтів, які перенесли ІІ. Для 

групи хворих на декомпенсований ЦД2 у порівнянні з хворими без ЦД 

особливості структурно-функціональних змін церебральних судин виявлено і 

у пацієнтів з ЦА і у тих, хто переніс ІІ. Необхідно відзначити також наявність 

статистично значущої різниці у показниках церебральної гемодинаміки між 

групами хворих на компенсований ЦД2 і декомпенсований ЦД2 лише з ЦА 

без перенесеного ІІ та наявність півкульних особливостей церебрального 

кровотоку у судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів для 

хворих на ЦД2. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3.13 

Параметри структурно-функціонального стану церебральних судин у хворих на цукровий діабет 2-го типу 

та церебральний атеросклероз 3-ї стадії залежно від локалізації ішемічного осередку, Me (QІ; QІІІ) 

Показник 
ІІ ЛП(n=52) ІІ ПП (n=63) ІІ ЛП + ЦД2 (n=64) ІІ ПП + ЦД2к (n=60) 

Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

ЛСШК ЗCA права 64,95 53,10;72,90 62,70 36,10;74,30 61,40 46,70;68,00 51,15 42,45;58,45 

ЛСШК ЗCA ліва 64,05 50,10;77,70 67,10 59,10;75,40 61,95 51,00;70,10 67,3 55,05;75,95 

ЛСШК ВСА права 57,7 52,00;63,00 56,50 37,67;61,47 52,90 46,00;59,50 49,3 37,50;57,65 

ЛСШК ВСА ліва 55,8 49,12;64,47 59,75 48,40;65,10 49,20 47,57;60,10 58,20 49,10;65,30 

ЛСШК ХА права 34,25 31,20;37,60 29,10 25,90;38,30 34,25 31,20;38,00 34,1 26,72;38,70 

ЛСШК ХА ліва 34,25 31,20;38,60 34,40 29,70;40,70 35,40 32,95;37,00 35,4 32,20;37,90 

ЛСШК CMA права 85,30 76,80;90,55 70,50 57,00;95,17 82,10 75,50;86,30 78,9 64,90;109,00 

ЛСШК CMA ліва 85,20 67,50;95,40 81,50 81,10;87,50 72,70 66,42;106,50 93,5 80,90;106,00 

ЛСШК ЗМА права 40,60 38,00;47,10 39,95 36,30;45,80 44,95 36,40;5030 45,7 39,12;50,60 

ЛСШК ЗМА ліва 49,30 38,65;52,30 47,20 43,40;49,72 40,40 34.60;52,30 55,7 50,10;56,30 

ЛСШК БА 46,00 39,70;51,60 52,95 41,00;58,10 40,10 35,30;49,40 38,55 35,35;63,70 

ТКІМ праворуч 1,07 0,90;1,23 1,13 1,00;1,35 1,00 0,90;1,20 1,07 0,97;1,10 

ТКІМ ліворуч 1,18 1,07;1,20 1,18 1,00;1,27 1,11 1,00;1,18 1,07 0,97;1,19 

 

Примітки: ЛСШК – лінійна систолічна швидкість кровотоку (см/с); ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без 

ішемічного інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 стадії (постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли 

ішемічний інсульт у правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі. 
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3.3. Характер порушень вегетативної регуляції в обстежених, у 

тому числі залежно від півкульної локалізації ішемічного 

осередку 

Завданням даного фрагменту роботи було вивчення ВРС у пацієнтів 

похилого віку із ЦД2 і ЦА 1-3-ї стадій, які мали або не мали ІІ в анамнезі, в 

тому числі залежно від півкульної локалізації ішемічного осередку. 

Результати дослідження ВСР у пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій залежно від 

перенесеного ІІ, а також від його локалізації, наведено в таблиці 3.14. 

Досліджували такі показники.  

ВЧ – високочастотний компонент спектра (0,15-0,4 Гц). Пов’язаний із 

дихальною аритмією та переважно відображає активність парасимпатичного 

відділу ВНС. Про це свідчить різке зниження потужності HF на тлі введення 

атропіну [5]. У свою чергу, дихальну аритмію тісно пов’язано з активністю 

барорефлексу. Відомо, що ВЧ корелює з показниками rMSSD і pNN50 [5]. ВЧ 

підвищується у стані спокою, під час сну, в умовах гіпервентиляції, 

знижується на тлі фізичного навантаження, стресу, різноманітних 

захворювань серцево-судинної системи. 

НЧ – низькочастотний компонент спектра (0,04-0,15 Гц). Відображає 

більш повільні коливання ЧСС, які відбуваються протягом триваліших 

проміжків часу (наприклад, кількох годин або доби), і зумовлено їх 

взаємодією обох відділів ВНС. Крім стану вегетативної регуляції роботи 

серця, показник НЧ тісно пов’язаний із відповіддю серця на вегетативні 

впливи, а отже – з чутливістю відповідних рецепторів.  

НЧ/ВЧ – коефіцієнт симпато-парасимпатичного балансу – найцінніший 

зі спектральних показників ВРС, відображає баланс активності симпатичного 

та парасимпатичного відділів ВНС. Збільшення в динаміці співвідношення 

НЧ/ВЧ на тлі лікування може розглядатися як ознака поліпшення 

функціонального стану серцевого м’яза, причому нерідко в тих випадках, 

коли він виходить за межі рекомендованої норми. 
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ДНЧ – потужність хвиль дуже низької частоти (0,0033-0,04 Гц). 

Фізіологічний сенс цього показника невідомий. Очевидно, він відображає 

активність повільно діючих гуморальних механізмів регуляції серцевого 

ритму, які зумовлюють закономірні зміни ЧСС протягом тривалих проміжків 

часу (дні, тижні). 

TІ – загальна потужність спектра. Оскільки ТІ є сумою всіх 

компонентів спектра, його фізіологічна суть не відрізняється від такої 

показника SDNN. Втім відтворюваність ТІ більше залежить від якості 

сигналу ЕКГ і наявності порушень серцевого ритму. 

SDNN – стандартне відхилення (SD) величин нормальних інтервалів  

N-N протягом 24 годин. 

SDANN – стандартне відхилення середніх значень інтервалів N-N за 

кожні 5 хвилин безперервної реєстрації ЕКГ. 

SDNN-індекс – середнє зі стандартних відхилень інтервалів N-N за 

кожні 5 хвилин. 

rMSSD – стандартне відхилення різниці послідовних інтервалів N-N. 

pNN50 – відсоток послідовних інтервалів N-N, різниця між якими 

перевищує 50 мс. 

HRV – індекс ВРС, загальна потужність спектра. 
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Таблиця 3.14 

Показники варіативності ритму серця в пацієнтів із церебральним атеросклерозом 1–2-ї стадій залежно  

від перенесеного ішемічного інсульту, в тому числі з урахуванням локалізації осередку, Me (QІ; QІІІ) 

Показник 
1 

IІ ПП (n=63) 

2 

II ЛП (n=52) 

3 

ЦА (n=152) 

4 

ІІ (n=115) 
Групи U Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДНЧ, у.о. 287,5 

(170,5; 886,0) 

320,0 

(160,0; 536,0) 

530,0 

(292,0; 1055,0) 

157,0 

(66,5; 397,0) 

1–3 2154 0,019 

2–3 2616 0,007 

1–2 1087 0,973 

3–4 4331 0,001 

НЧ, у.о. 211,00 

(62,25; 447,00) 

128,00 

(67,00; 301,00) 

281,00 

(141,0; 610,0) 

157,0 

(66,5; 397,0) 

1–3 2430 0,163 

2–3 2464 0,002 

1–2 936 0,037 

3–4 4387 0,002 

ВЧ, у.о. 162,0 

(31,0; 745,0) 

155,0 

(25,7; 572,0) 

238,0 

(113,0; 590,0) 

155,0 

(28,0; 572,0) 

1–3 2335 0,085 

2–3 3063 0,178 

1–2 1064 0,831 

3–4 4930 0,052 
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Продовження табл. 3.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЧСС, уд./хв. 69,0 

(57,7; 74,2) 

60,0 

(58,0; 71,0) 

65,0 

(59,0; 71,0) 

65,0 

(58,0; 74,0) 

1–3 2532 0,301 

2–3 3272 0,472 

1–2 988 0,428 

3–4 5804 0,956 

рNN50, у.о. 6,0 

(0,0; 23,5) 

4,0 

(0,0; 19,0) 

8,0 

(3,0; 30,0) 

4,0 

(0,0; 19,5) 

1–3 2408 0,139 

2–3 2736 0,019 

1–2 1028 0,621 

3–4 4707 0,015 

НЧ/ВЧ, у.о. 1,38  

(0,53; 3,00) 

0,64  

(0,32; 2,72) 

1,13  

(0,61; 2,12) 

0,83 

(0,36; 2,75) 

1–3 2664 0,555 

2–3 2964 0,100 

1–2 907 0,072 

3–4 5443 0,405 
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Продовження табл. 3.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RMSSD,

% 

2,2 

(1,1; 7,5) 

2,8 

(1,1; 5,4) 

2,7 

(1,9; 4,7) 

2,5 

(1,1; 5,4) 

1–3 2498 0,245 

2–3 3469 0,902 

1–2 1037 0,675 

3–4 5465 0,431 

HRV 6,5 

(5,0; 9,0) 

7,0 

(5,0; 8,0) 

8,0 

(7,0; 11,0) 

7,0 

(5,0; 8,0) 

1–3 2011 0,004 

2–3 2246 0,000 

1–2 1042 0,704 

3–4 3872 0,001 

Триангу-

лярний 

індекс,% 

11,3 

(9,5; 12,9) 

12,0 

(8,9; 12,7) 

23,5 

(10,40; 27,7) 

96,0 

(80,0; 124,0) 

1–3 1978 0,003 

2–3 2130 0,001 

1–2 1078 0,918 

3–4 3717 0,001 

 

Примітки: ЦА – церебральний атеросклероз (хворі без ішемічного інсульту); ЦА+II – церебральний атеросклероз 3 

стадії (постінсультні хворі); ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, які перенесли 

ішемічний інсульт у лівій півкулі. 
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Як видно з наведених результатів, група ЦА, як і група пацієнтів з ІІ в 

ПП, характеризувалася переважанням в спектрі хвиль дуже низької частоти зі 

співвідношенням складових спектра: ДНЧ>НЧ>ВЧ, що свідчить про зниження 

активності сегментарних механізмів регуляції, тоді як в групі ІІ ЛП спостерігали 

дещо інше співвідношення спектрів – ДНЧ>ВЧ>НЧ, що вказує на напруження 

вегетативної рівновагу з незначною активацією ерготропних впливів. 

У результаті аналізу виявлено, що пацієнти, які перенесли ІІ в ПП і ЛП, 

мали вірогідно нижчі показники ділянки дуже низьких частот і високих 

частот порівняно з такими групи пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій, що вказує на 

пригнічення активності сегментарних систем, переважно за рахунок 

парасимпатичного відділу в пацієнтів у постінсультний період незалежно від 

локалізації ішемічного осередку.  

Проте з огляду на наявність значущих відмінностей між групами ІІ ЛП 

та ІІ ПП показників низькочастотного спектра слід зазначити, що ступінь 

пригнічення симпатичного відділу нервової системи у пацієнтів із 

правопівкульним ІІ виявився значно більшим. 

За результатами аналізу часових складових спектра ВРС встановлено 

значуще зниження величини показника pNN50, що відображає 

парасимпатичну активність, у пацієнтів загальної групи ЦА+ІІ і групи ІІ 

осередком у ЛП порівняно з групою ЦА 1-2-ї стадій, що в деяких 

дослідженнях асоціюється з несприятливим прогнозом і перебуває в тісному 

взаємозв’язку з патогенезом шлуночкових аритмій. 

В обстежених з ЦА+ІІ величина триангулярного індексу, по-перше, 

була нижчою від 25 од. (норма – 3715). По-друге, значущі відмінності 

виявлено у всіх пацієнтів із ЦА 1-2-го ступенів, які перенесли ІІ. Так, у 

пацієнтів, які перенесли ІІ і в ПП, і в ЛП, триангулярний індекс практично в 

2 рази був нижчим від показника пацієнтів із ЦА.  

Проведено порівняльний аналіз досліджених показників між групами 

хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 і ЦА 1-3-ї стадій і 

пацієнтів із ЦА без ЦД (табл. 3.15-3.17). 
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Таблиця 3.15 

Показники варіативності ритму серця в пацієнтів із церебральним 

атеросклерозом 1–2-ї стадій залежно від ступеня компенсації цукрового 

діабету 2-го типу 

Показник 
ЦА (n = 152 ) 

Компенсований 

ЦА+ЦД2 (n = 159) 

Декомпенсований 

ЦА+ЦД2 (n = 31) 

Me QI; QIII Me QI; QIII Me QI; QIII 

ДНЧ,% 44,85 
32,30; 

59,40 
47,30 30,55; 63,60 38,30 32,55; 73,40 

НЧ,% 21,70 
15,90; 

31,40 
21,20 14,50; 29,05 29,20 16,50; 34,05 

ВЧ,% 21,50 
11,90; 

35,70 
20,50 8,87; 35,70 12,50 4,37; 28,70 

НЧ/ВЧ,% 105,65 
49,90; 

212,30 
100,00 

45,87; 

230,20 
64,29 25,57; 160,80 

ЧСС, 

уд./хв. 
65,00 

58,00; 

71,00 
65,00 58,00; 72,00 70,00 62,00; 82,00 

рNN50,% 2,00 
0,01; 

8,00 
2,00 0,00; 7,00 3,00 0,07; 7,00 

RMSSD,% 2,50 
1,90; 

5,30 
2,60 1,60; 4,77 2,78 1,70; 5,44 

HRV, у.о. 8,00 
6,00; 

9,00 
8,00 6,00; 10,00 7,00 6,00; 8,00 

ТІ,% 12,65 
9,60; 

15,70 
12,30 9,45; 15,65 10,80 8,45; 12,25 

Примітки: 

1).  – позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною у 

порівнянні з хворими без ЦД2 (р<0,05);  

2).  – позначено групу хворих на декомпенсований ЦД2, різниця з 

показниками якої є вірогідною у порівнянні з хворими на компенсований 

ЦД2 (р<0,05). 
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Результати порівняльного аналізу засвідчили відсутність вірогідних 

відмінностей показників ВРС у хворих на компенсований ЦД2 у порівнянні з 

хворими з ЦА 1-2-ї стадій без ЦД2, але в хворих на декомпенсований ЦД2 

встановлені статистично значущі відмінності як у порівнянні з хворими без 

ЦД2, так і в порівнянні з хворими на декомпенсований ЦД2. Так, для хворих 

на декомпенсований ЦД2 характерні зниження ДНЧ, ВЧ і співвідношення 

НЧ/ВЧ на 17,10%, 72,00% і 64,33% на фоні підвищення НЧ на 34,56% у 

порівнянні з хворими без ЦД, і відповідно зниження ДНЧ, ВЧ і 

співвідношення НЧ/ВЧ на 23,50%, 64,00% і 55,55% на фоні підвищення НЧ 

на 37,74% у порівнянні з хворими на компенсований ЦД2 (табл. 3.15). 

При аналізі показників ВРС у хворих на компенсований і 

декомпенсований ЦД2, які перенесли ІІ, нами було засвідчено зменшення НЧ 

хвиль спектральної складової ВРС у хворих на компенсований ЦД2 і 

декомпенсований ЦД2 і ЦА 3-ї стадії на 27,72% і 41,67% відповідно та 

пригнічення загальної потужності спектра ВНС за рівнем ТІ та HRV, як у 

хворих на компенсований ЦД2, так і декомпенсований ЦД2 на 14,29% і 

28,44% і 33,33% і 60,92% відповідно, що свідчить про більш виражену 

дестабілізацію нейро-гуморальних систем у хворих після перенесеного 

інсульту саме на тлі ЦД2, навіть при його компенсації.  
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Таблиця 3.16 

Показники варіативності ритму серця в пацієнтів з ішемічним інсультом 

залежно від ступеня компенсації цукрового діабету 2-го типу 

Показник 
ІІ (n = 115) 

Компенсований 

ЦД2+ІІ (n = 124) 

Декомпенсований 

ЦД2+ІІ (n = 30) 

Me QI; QIII Me QI; QIII Me QI; QIII 

ДНЧ,% 48,30 34,25; 

59,10 

43,55 22,00; 

68,00 

4,55 22,00; 68,00 

НЧ,% 24,65 19,05; 

32,60 

19,30 12,80; 

25,70 

17,40 10,80; 22,40 

ВЧ,% 19,45 13,20; 

30,30 

21,90 7,60; 35,80 21,90 7,60; 35,80 

НЧ/ВЧ,% 111,90 68,75; 

196,65 

78,35 42,20; 

223,50 

78,35 42,20; 223,50 

ЧСС, 

уд./хв. 

65,50 59,00; 

71,00 

65,00 58,00; 

72,00 

65,00 58,00; 72,00 

рNN50,% 2,00 0,00; 

11,00 

1,50 0,00; 6,00 1,50 0,00; 6,00 

RMSSD,

% 

2,55 2,00; 4,85 2,50 1,30; 5,40 2,50 1,30; 5,40 

HRV, у.о. 8,00 7,00; 

11,00 

7,00 5,00; 9,00 6,00 4,00; 8,00 

ТІ,% 14,00 10,90; 

17,70 

10,90 8,50; 12,70 8,70 5,80; 11,30 

 

Примітки: 

1)  - позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною у 

порівнянні з хворими без ЦД2 (р<0,05);  

2)  - позначено групу хворих на декомпенсований ЦД2, різниця з 

показниками якої є вірогідною у порівнянні з хворими на компенсований 

ЦД2 (р<0,05). 
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Аналіз півкульних особливостей ВРС у хворих на компенсований і 

декомпенсований ЦД2 не продемонстрував значущих відмінностей від 

відповідних характеристик хворих на ЦА без ЦД2, що може свідчити про те, 

що на зміни ВРС більше впливає наявність ІВ, більше в ПП, ніж ЦД2 

(табл. 3.17). Не було статистично значущої різниці в спектральних 

показниках ВРС. 
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Таблиця 3.17 

Параметри варіативності ритму серця в хворих на цукровий діабет 2-го типу та ішемічний інсульт залежно від 

локалізації ішемічного осередку 

Показник 

 

1 

ІІ ЛП (n = 52 ) 

2 

ІІ ПП (n = 63) 

3 

ІІ ЛП + ЦД2 (n=64) 

4 

ІІ ПП + ЦД2 (n = 60) 

Me QІ;QІІІ Ме QІ;QІІІ Me QІ;QІІІ Me QІ;QІІІ 

ЧСС, уд./хв. 59,5 58,00;72,00 69 57,00;75,00 61,5 58,00;71,00 68,5 58,00;74,00 

Індекс HRV 7,0 5,00;8,00 6,0 5,00;8,00 5,5 4,00;8,00 7,0 5,50;10,5 

Триангулярний 

індекс,% 
12,15 9,30;12,70 10,75 8,90;12,30 9,3 6,50;12,70 11,6 9,85;14,15 

ДНЧ,% 45,8 32,00;63,60 43 22,,40;68,00 43,55 22,00;58,80 45,7 15,80;70,75 

НЧ,% 18,05 14,00;21,30 19,3 14,50;33,60 19,4 14,50;22,90 19,3 10,75;28,85 

ВЧ,% 27,5 5,50;35,70 12,95 6,70;35,70 27,5 10,70;42,40 12,85 7,30;35,60 

НЧ/ВЧ,% 63,6 31,60;172,00 133,65 53,30;274,50 49,9 31,60;396,40 102,65 57,00;215,50 

 

Примітки: в усіх випадках р>0,05; ІІ ПП – хворі, які перенесли ішемічний інсульт у правій півкулі; ІІ ЛП – хворі, 

які перенесли ішемічний інсульт у лівій півкулі. 
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3.4. Вікові та статеві особливості та характер порушень 

структурно-функціонального стану серця, церебральних судин і 

вегетативної регуляції в хворих на цукровий діабет 2-го типу із 

церебральним атеросклерозом 1-3-ї стадій 

Для визначення вікових відмінностей пацієнтів із/без ЦД2 розподілили 

на 2 групи: ІІ (ЦА 3-ї стадії) та ЦА (ЦА 1-2-ї стадії), кожну з яких розділили 

на 2 підгрупи: в першу входили пацієнти віком 60 років і більше, а в другу – 

віком до 59 років. Результати обстеження структурно-функціонального стану 

серця в цих пацієнтів наведено в таблицях 3.18, 3.19. 

У групі пацієнтів із ЦА не виявлено значущих вікових особливостей 

незалежно від наявності або відсутності ЦД2, але необхідно відмітити, що 

ТМШП, ТЗСЛШ та інші показники структурно-функціонального стану серця 

були в цих групах в межах нормальних значень. А серед пацієнтів із ЦД2 і ІІ 

вірогідно більші показники КДР і КСР визначено в хворих віком ≤59 років, а 

ТМШП та ІВТСЛШ були більшими в пацієнтів віком 60 років і більше, 

причому в групі пацієнтів без ЦД2 і ІІ вікових відмінностей не виявлено. 

Пацієнтів груп ІІ та ЦА розподілили на 2 підгрупи за статевою ознакою 

(табл. 3.20, 3.21). Виявлено, що показники структурно-функціонального 

стану серця в пацієнтів без ЦД2 і ЦА 1-3-ї стадій для чоловіків і жінок не 

різнилися. У чоловіків із ЦД2 і ІІ значуще більшими, ніж у жінок, були 

площа поверхні тіла, КДР, КСР, УО, ХОК і ЗПОС. 

У пацієнтів групи ЦА незалежно від наявності або відсутності ЦД2 не 

визначено ані вікових, ані статевих відмінностей в ЛСШК судин каротидного 

та вертебро-базилярного басейнів (табл. 3.22-3.25). У пацієнтів групи з ЦД2 і 

ІІ віком понад 60 років ЛСШК в обох ВСА виявилася значущо вищою, ніж у 

пацієнтів середнього віку, а ЛСШК у лівих ХА, ЗМА й ОА – вірогідно 

більшою в пацієнтів середнього віку, ніж у літніх. Вірогідні статеві 

відмінності виявлено лише для ЛСШК в обох ОСА: в жінок із ЦД2 і ЦА 1-2-ї 

стадій швидкість церебрального кровообігу була більшою за аналогічний 

показник у чоловіків. 
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Таблиця 3.18 

Показники структурно-функціонального стану серця в хворих на цукровий діабет 2 типу із церебральним 

атеросклерозом 1-3-ї стадій залежно від віку 

Показник 

ІІ (n = 124) ЦА (n = 190) 

≥60 років (n=86) ≤59 років (n=38) 
р 

≥60 років (n=103) ≤59 років (n=87) 
р 

Mе QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S пов. тіла 1,81 1,64; 2,13 1,95 1,80; 2,17 0,06 1,92 1,83; 1,96 1,89 1,76; 1,95 0,33 

КДР, см 4,80 4,30; 5,30 5,30 4,75; 5,60 0,01 45,85 5,50; 49,45 44,40 5,50; 50,50 0,88 

ІКДР 2,62 2,39; 2,76 2,62 2,40; 2,99 0,52 23,39 3,22; 25,51 23,28 3,07; 25,77 0,94 

КСР, см 3,20 2,70; 3,40 3,50 3,10; 3,80 0,01 29,7 3,50; 33,30 28,70 3,53; 33,30 0,85 

ІКСР 1,65 1,50; 1,84 1,75 1,59; 2,02 0,17 15,81 2,01; 17,25 15,40 2,02; 16,84 0,79 

Фракція 

вкорочення,% 
33,50 31,00; 37,00 33,00 30,50; 34,00 0,10 34,00 30,00; 36,10 33,10 7,53; 34,50 0,26 

ТМШПд, см 1,20 1,05; 1,37 1,10 1,00; 1,26 0,01 10,2 1,40; 11,85 10,2 1,12; 11,93 0,88 

ТЗСЛШд, см 1,10 1,00; 1,21 1,10 0,95; 1,14 0,11 9,70 1,20; 11,40 9,40 1,10; 11,55 0,91 

ІКДО, мл/м2 52,79 41,63; 63,91 56,09 44,88; 70,48 0,35 59,69 52,23; 68,82 60,89 51,49; 69,45 0,79 
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Продовження табл. 3.18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ІКСО, мл/м2 22,85 16,89; 33,52 23,57 18,64; 34,07 0,66 23,04 20,54; 25,13 23,04 18,91; 26,62 0,68 

УІ, мл/м2 36,25 34,10; 40,40 38,00 34,35; 47,00 0,17 35,9 31,30; 43,30 37,3 32,10; 43,90 0,74 

ФВ,% 62,00 58,00; 68,00 60,00 58,00; 63,00 0,16 62,50 58,00; 65,60 62,00 60,50; 64,00 0,89 

ХОК, л/хв. 
4644,00 

4032,00; 

6192,00 
4824,0 

4464,00; 

6192,00 
0,13 4737,6 

4251,60; 

5727,60 
5184,0 

4222,80; 

5961,60 
0,73 

ЗПОС 0,03 0,02; 0,03 0,03 0,02; 0,03 0,52 0,03 0,02; 0,03 0,03 0,02; 0,03 0,64 

СІ 

 
2458,54 

2346,96; 

2907,04 
2566,0 

2270,13; 

3045,53 
0,65 2586,0 

2251,73; 

3120,28 
2688,0 

2308,24; 

3158,09 
0,74 

ІММЛШ, гр 107,00 84,00; 122,0 93 83,00; 122,0 0,41 98,24 78,61; 116,0 98,33 80,75; 120,0 0,53 

ІВТСЛШ 0,48 0,44; 0,55 0,43 0,38; 0,47 0,01 0,445 0,37; 0,49 0,43 0,37; 0,49 0,82 

Е/А 0,80 0,68; 1,23 0,81 0,69; 1,19 0,92 0,88 0,75; 1,16 0,86 0,74; 1,14 0,49 

DТ 150,00 150,0; 173,0 160,00 150,0; 179,0 0,19 150,00 150,0; 160,0 150,00 150,0; 150,0 0,44 

Е/Е’ 8,00 7,00; 8,00 7,00 6,00; 8,00 0,59 7,00 6,00; 8,00 7,00 6,00; 9,00 0,58 
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Таблиця 3.19 

Показники структурно-функціонального стану серця в хворих із церебральним атеросклерозом  

1-3-го ступенів залежно від віку 

Показник 

ЦА (n = 152 ) ІІ (n = 115) 

1 

≤59 років (n=44) 

2 

≥60 років (n=108) 

3 

≤59 років (n=36) 

4 

≥60 років (n=79) 

Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S пов. тіла 1,84 1,74;1,93 1,93 1,78;1,95 2,00 1,84;2,22 1,82 1,73;1,94 

КДР 46,05 40,90;50,45 45,85 5,55;49,30 4,80 4,60;5,00 4,85 4,60;5,60 

ІКДР 24,82 22,72;26,11 23,29 3,22;24,82 2,41 2,15;2,84 2,65 2,58;2,97 

КСР 30,35 27,55;32,50 29,80 3,65;33,30 3,15 2,95;3,30 3,25 3,10;3,70 

ІКСР 16,26 15,36;16,83 16,50 2,05;17,04 1,61 1,31;1,79 1,79 1,651,94 

Фракція 

вкорочення,% 
33,80 0,36;35,45 31,60 0,31;35,00 33,50 31,50;36,50 32,50 30,00;35,00 

ТМШПд, см 10,20 8,55;11,60 10,65 1,45;11,85 1,17 1,00;1,28 1,10 1,00;1,29 

ТЗСЛШд, см 9,70 7,90;12,80 9,70 1,20;12,30 1,10 0,96;1,16 1,10 1,00;1,21 

ІКДО, мл/м2 56,68 49,50;65,89 60,65 52,23;69,21 50,00 44,00;67,07 55,47 41,44;65,03 
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Продовження табл. 3.19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ІКСО, мл/м2 21,49 17,20;23,98 23,37 20,01;26,46 20,56 15,00;26,44 25,54 20,97;38,30 

УІ, мл/м2 35,85 32,30;41,80 34,50 31,45;41,40 37,50 31,80;41,45 36,00 32,70;41,00 

ФВ,% 63,30 61,65;65,20 62,00 57,00;64,75 63,00 61,00;65,00 60,50 56,00;64,00 

ХОК, л/хв. 4701,60 
4186,80; 

5659,20 
4921,20 

4251,60; 

5738,40 
4824,00 

4356,00; 

5776,00 
4752,00 

4176,00; 

5544,00 

ЗПОС 0,03 0,02;0,03 0,03 0,02;0,03 0,03 0,02;0,03 0,03 0,02;0,03 

СІ 2574,07 
2323,96; 

3010,57 
2484,16 

2261,81; 

2997,00 
2288,25 

2195,44; 

2979,32 
2576,83 

2316,83; 

2959,51 

ІММЛШ 98,33 77,64;114,84 101,40 81,50;116,42 105,00 88,00;122,00 106,00 83,00;126,0 

ІВТСЛШ 0,43 0,36;0,54 0,45 0,36;0,49 0,46 0,42;0,49 0,46 0,39; 0,53 

Е/А 0,93 0,74;1,19 0,90 0,82;1,55 0,81 0,79;1,04 0,83 0,70; 1,20 

DТ 150,00 141,50;150,0 150,00 150,0;150,0 170,00 152,0;185,5 156,00 150,0;171,0 

Е/Е’ 7,00 6,00;9,00 8,00 8,00;8,00 8,00 8,00;8,00 7,00 6,00;8,00 

 

Примітка. Верхнім індексом позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною (р<0,05). 
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Таблиця 3.20 

Показники структурно-функціонального стану серця в хворих на цукровий діабет 2-го типу із церебральним 

атеросклерозом 1-3-ї стадій залежно від статі 

Показник 

ІІ (n =124 ) ЦА (n = 190) 

жінки (n=52) чоловіки (n=72) 
р 

жінки (n=103) чоловіки (n=87) 
р 

Mе QІ; QІІІ Mе QІ; QІІІ Mе QІ; QІІІ Mе QІ; QІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S пов. тіла, м2  1,81 1,64; 1,94 2,03 1,79; 2,16 0,01 1,89 1,76; 1,95 1,91 1,83; 1,99 0,31 

КДР 4,65 4,23; 5,40 5,20 4,80; 5,60 0,01 44,40 5,50; 50,18 45,15 5,55; 50,95 0,48 

ІКДР 2,71 2,38; 2,95 2,59 2,39; 2,74 0,28 23,28 3,07; 25,77 23,29 3,23; 25,51 0,85 

КСР 3,10 2,70; 3,70 3,40 3,10; 3,80 0,04 28,70 3,50; 32,73 29,70 3,65; 34,90 0,25 

ІКСР 1,81 1,56; 2,01 1,69 1,56; 1,84 0,33 15,44 2,02; 16,84 15,47 2,06; 17,41 0,79 

Фракція 

вкорочення,% 
33,00 30,00; 34,00 33,00 31,00; 35,00 0,19 33,10 7,53; 35,00 32,95 30,00; 34,05 0,62 

ТМШПд, см 1,10 1,00; 1,26 1,20 1,00; 1,30 0,39 9,30 1,10; 11,93 10,20 1,45; 11,85 0,58 

ТЗСЛШд, см 1,10 0,97; 1,21 1,10 0,96; 1,14 0,81 9,40 1,10; 11,70 9,55 1,20; 11,10 0,99 

ІКДО, мл/м2 52,00 41,48;65,59 54,43 46,00;67,53 0,72 61,79 51,59; 68,98 59,69 52,08; 67,50 0,63 

ІКСО, мл/м2 22,98 16,78; 32,52 23,60 19,25; 33,88 0,31 22,02 18,96; 25,63 24,09 19,09; 26,46 0,63 



 

 

201 

 

 

Продовження табл. 3.20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

УО 59,00 53,00; 75,50 70,00 63,00; 88,00 0,01 73,30 58,65; 82,20 71,30 59,05; 80,95 0,75 

УІ 36,50 32,35; 41,50 37,00 34,10; 44,23 0,21 38,80 31,88; 43,60 34,5 31,95; 41,40 0,41 

ФВ,% 62,00 58,00;63,00 62,00 58,00; 65,00 0,59 63,00 60,50; 65,15 61,65 58,00; 63,55 0,11 

ХОК, 

л/хв. 
4248,00 

3816,00; 

5436,0 
5040, 

4536,00; 

6336,0 
0,01 5277,60 

4222,80; 

5918,4 
5133,60 

4251,60; 

5828,4 
0,75 

ЗПОС 0,03 0,02; 0,03 0,03 0,02; 0,03 0,10 0,02 0,02; 0,03 0,03 0,02; 0,03 0,55 

УІ 2584,00 
1979,99; 

2952,84 
2534,10 

2316,83; 

3012,55 
0,34 2797,10 

2293,12; 

3141,43 
2484,20 

2298,16; 

2980,36 
0,40 

ІММЛШ 105,00 83,00; 113,5 104,00 82,75; 122,8 0,96 98,33 80,00; 119,3 100,70 81,50; 117,1 0,75 

ІВТСЛШ 0,46 0,40; 0,50 0,45 0,39; 0,49 0,11 0,43 0,36; 0,49 0,44 0,40; 0,48 0,74 

Е/А 0,81 0,69; 1,04 0,81 0,67; 1,24 0,59 0,86 0,74; 1,16 0,87 0,76; 1,14 0,74 

DТ 166,50 150,00; 192,0 150,00 
150,00; 

179,0 
0,1 150,00 

150,00; 

150,0 
150,00 

150,00; 

155,0 
0,49 

Е/Е’  7,00 6,00; 8,00 8,00 6,50; 8,00 0,1 7,00 6,00; 9,00 8,00 6,00; 9,00 0,11 
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Таблиця 3.21 

Показники структурно-функціонального стану серця в хворих із церебральним атеросклерозом  

1-3-ї стадій залежно від статі 

Показник 

ЦА (n = 152) ІІ (n = 115) 

1 

чоловіки (n=62) 

2 

жінки (n=90) 

 3 

жінки (n=63) 

4 

чоловіки (n=52) 

Mе QІ; QІІІ Mе QІ; QІІІ Mе QІ; QІІІ Mе QІ; QІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S пов. тіла, м2  1,91 1,79; 1,98 1,87 1,74; 1,95 1,81 1,63; 1,93 1,94 1,82; 2,12 

КДР 46,95 43,75; 52,30 45,15 22.95; 49,95 4,75 4,45; 5,45 4,85 4,60; 5,50 

ІКДР 23,78 23,28; 25,97 23,83 12,27; 25,68 2,71 2,56; 2,95 2,56 2,37; 2,68 

КСР 32,20 28,25; 35,85 29,60 8,10; 32,50 3,15 2,90; 3,70 3,25 3,10; 3,70 

ІКСР 16,28 15,34; 17,47 15,95 4,09; 16,83 1,80 1,61; 2,00 1,68 1,59; 1,79 

Фракція 

вкорочення,% 
33,10 0,33; 34,25 33,80 0,33; 36,00 33,00 30,00; 34,50 33,00 30,00; 38,00 

ТМШПд, см 11,10 9,50; 11,85 10,20 4,80; 11,70 1,10 1,00; 1,26 1,20 1,00; 1,31 

ТЗСЛШд, см 10,65 9,50; 12,30 9,50 3,90; 12,65 1,10 0,96; 1,18 1,10 1,01; 1,20 

ІКДО, мл/м2 56,46 49,80; 64,68 59,68 51,34; 68,78 53,99 40,20; 65,59 53,67 44,91; 65,03 
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Продовження табл. 3.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ІКСО, мл/м2 23,93 18,27; 26,15 21,65 18,65; 24,29 23,43 18,64; 33,55 23,60 19,07; 29,90 

УО 68,25 56,90; 79,70 65,40 58,20; 79,40 59,00 53,00; 75,50 67,00 63,00; 73,00 

УІ 33,75 31,45; 38,05 38,00 32,30; 41,80 37,00 33,40; 41,50 36,00 32,00; 38,00 

ФВ,% 62,15 57,00; 64,00 63,10 61,00; 65,50 62,00 57,50; 63,50 62,00 58,00; 67,00 

ХОК, л/хв. 4914,00 
4996,80; 

5738,40 
4708,80 

4190,40; 

5716,80 
4248,00 

39,24,00; 

5436,0 
4824,00 

4536,00; 

5256,0 

ЗПОС 0,03 0,02; 0,03 0,03 0,02; 0,03 0,03 0,02; 0,03 0,03 0,02; 0,03 

СІ 2430,49 
2261,81; 

2742,41 
2720,93 

2323,96; 

3010,57 
2584,05 

2103,33; 

2952,84 
2454,56 

2275,47; 

2959,51 

ІММЛШ 113,85 83,18; 122,92 98,33 76,42; 114,84 100,00 83,00; 126,00 106,00 93,00; 125,00 

ІВТСЛШ 0,45 0,42; 0,47 0,43 0,36; 0,51 0,46 0,40; 0,53 0,46 0,42; 0,49 

Е/А 0,90 0,84; 1,14 0,95 0,75; 1,22 0,83 0,79; 1,16 0,81 0,70; 1,19 

DТ 150,00 150,00; 165,0 150,00 150,00; 150,0 161,50 150,00; 185,0 157,00 150,00; 171,0 

Е/Е’ 8,50 6,00; 9,00 7,00 6,00; 8,50 7,00 6,00; 8,00 8,00 7,00; 8,00 

 

Примітка. Верхнім індексом позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною (р<0,05). 
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Таблиця 3.22 

Показники структурно-функціонального стану церебральних судин у хворих на цукровий діабет 2 типу із 

церебральним атеросклерозом 1-3-ї стадій залежно від віку 

Показник, артерія 

ЦА (n = 190) ІІ (n = 124) 

≥60 років (n=103) ≤59 років (n=87) 
р 

≥60 років (n=86) ≤59 років (n=38) 
р 

Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

ЛСШК ЗCA права 71,7 61,93; 81,27 72,2 62,40; 81,80 0,91 53,1 42,50; 68,00 62,7 50,65; 68,00 0,40 

ЛСШК ЗCA ліва 77,7 67,48; 87,60 76,0 66,90; 88,00 0,78 60,2 51,00; 72,20 67,1 51,00; 76,50 0,16 

ЛСШК ВСА права 63,7 52,00; 70,10 67,2 60,90; 73,50 0,04 52,0 39,92; 60,30 55,3 45,40; 61,23 0,28 

ЛСШК ВСА ліва 62,8 55,25; 69,83 67,0 59,70; 76,20 0,03 55,8 48,92; 61,20 58,2 48,40; 65,10 0,60 

ЛСШК ХА права 37,7 27,88; 47,13 43,2 33,80; 50,00 0,18 34,15 29,20; 38,30 34,1 29,13; 38,30 0,86 

ЛСШК ХА ліва 38,9 31,35; 45,73 43,7 35,20; 49,60 0,05 34,7 31,20; 36,15 35,4 30,08; 38,30 0,52 

ЛСШК CMA права 94,3 88,05; 107,00 92,4 85,40; 104,00 0,59 78,45 65,00; 90,50 82,8 75,50; 89,80 0,42 

ЛСШК CMA ліва 93,9 84,45; 110,00 95,1 84,10; 110,00 0,83 81,3 69,50; 93,50 83,0 73,65; 100,70 0,43 

ЛСШК ЗМА права 54,4 49,10; 63,30 62,2 53,98; 66,40 0,05 45,1 36,05; 47,10 44,8 38,60; 47,90 0,51 

ЛСШК ЗМА ліва 53,9 50,33; 61,98 59,6 55,00; 64,20 0,05 43,85 36,00; 50,10 49,5 40,80; 54,65 0,07 

ЛССК ОА 52,6 44,95; 61,98 57,0 49,60; 66,80 0,05 44,6 35,10; 60,00 46,0 39,70; 53,80 0,78 

ТКІМ праворуч, см 0,9 0,80; 1,00 0,8 0,80; 1,00 0,28 1,13 1,00; 1,26 1,1 1,000; 1,300 0,66 

ТКІМ ліворуч, см 0,95 0,80;1,00 0,9 0,80;1,00 0,76 1,13 1,05; 1,29 1,18 1,05;1,29 0,51 
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Таблиця 3.23 

Показники структурно-функціонального стану церебральних судин у хворих із церебральним атеросклерозом  

1-3-го ступенів залежно від віку 

Показник, артерія 

ЦА (n = 152) ІІ (n = 115) 

1 

≤59 років (n=44) 

2 

≥60 років (n=108) 

3 

≤59 років (n=36) 

4 

≥60 років (n=79) 

Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

ЛСШК ЗCA права 74,30 62,50; 81,80 71,45 65,30; 79,15 56,30 50,65; 68,30 52,00 42,50; 65,30 

ЛСШК ЗCA ліва 75,20 63,05; 88,80 74,45 67,65; 88,05 70,45 53,25; 82,85 61,30 51,00; 70,10 

ЛСШК ВСА права 64,50 58,17; 72,92 67,90 62,30; 73,45 53,85 40,40; 60,80 52,00 39,62; 58,75 

ЛСШК ВСА ліва 65,00 59,77; 69,50 68,00 57,85; 77,35 58,20 49,12; 65,72 50,95 47,80; 60,10 

ЛСШК ХА права 42,50 34,07; 48,02 39,40 32,70; 48,30 35,80 34,10; 38,52 34,10 29,30; 38,70 

ЛСШК ХА ліва 43,40 32,45; 48,50 40,50 32,30; 50,45 37,45 35,25; 39,25 35,40 30,45; 36,65 

ЛСШК CMA права 92,45 85,40; 104,0 94,30 88,05; 107,0 80,70 73,55; 87,65 81,60 69,82; 88,92 

ЛСШК CMA ліва 95,10 84,10; 110,0 93,90 84,45; 110,0 81,95 69,55; 94,80 87,50 70,15; 106,00 

ЛСШК ЗМА права 59,50 52,47; 64,90 57,90 50,52; 64,87 45,40 38,45; 52,20 45,70 35,80; 49,50 

ЛСШК ЗМА ліва 60,70 55,17; 64,80 58,85 50,33; 61,98 53,50 45,10; 55,70 41,75 34,60; 54,70 

ЛСШК ОА 58,30 50,62; 68,97 57,80 49,65; 66,10 40,10 35,50; 57,00 40,25 35,10; 58,10 

ТКІМ праворуч, см 0,80 0,80; 1,00 0,90 0,80; 1,00 1,00 0,97; 1,07 1,07 0,90; 1,20 

ТКІМ ліворуч, см 0,90 0,80; 1,00 0,95 0,80; 1,00 1,10 1,00; 1,18 1,09 0.90; 1,18 

Примітка: верхнім індексом позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною (р<0,05). 
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Таблиця 3.24 

Показники структурно-функціонального стану церебральних судин у хворих на цукровий діабет 2-го типу із 

церебральним атеросклерозом 1-3-ї стадії залежно від статі 

Показник 

ІІ (n = 124 ) ЦА (n = 190) 

жінки (n=52) чоловіки (n=72) 
р 

жінки (n=103) чоловіки (n=87) 
р 

Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

Вік, роки 64,50 62,00; 70,50 64,00 58,00; 68,00 0,31 60,00 55,00; 65,75 58,00 55,00; 64,00 0,82 

ЛСШК ЗCA права 60,60 46,70; 68,00 60,60 46,70; 68,00 0,87 73,20 64,80; 82,80 67,80 58,68; 74,98 0,01 

ЛСШК ЗCA ліва 67,10 51,00; 75,40 64,10 51,00; 75,40 0,59 77,10 69,00; 88,00 69,00 60,95; 86,70 0,05 

ЛСШК ВСА права 55,90 46,00; 61,10 52,90 43,60; 61,60 0,88 67,50 61,10; 73,50 62,80 52,98; 71,13 0,07 

ЛСШК ВСА ліва 58,20 47,95; 64,98 58,20 49,10; 63,83 0,94 66,90 59,30; 74,80 64,20 58,93; 74,02 0,44 

ЛСШК ХА права 35,10 29,35; 38,80 34,10 29,10; 37,70 0,15 42,30 33,20; 50,00 43,10 28,28; 49,30 0,56 

ЛСШК ХА ліва 35,70 30,20; 37,90 34,70 31,20; 37,98 0,39 43,10 33,70; 49,70 43,20 34,38; 46,68 0,51 

ЛСШК CMA права 82,60 75,68; 93,73 81,60 65,75; 88,93 0,36 92,20 85,20; 103,0 98,20 88,20; 116,0 0,08 

ЛСШК CMA ліва 83,60 73,00; 103,35 81,50 69,50; 95,68 0,53 93,70 84,18; 107,3 100,00 83,60; 110,0 0,57 

ЛСШК ЗМА права 42,70 37,10; 48,25 44,80 37,80; 47,10 0,86 59,50 52,83; 65,70 61,50 53,95; 68,30 0,53 

ЛСШК ЗМА ліва 48,70 36,00; 56,30 47,20 39,10;51,25 0,75 59,50 53,90; 63,20 57,90 55,05; 63,90 0,59 

ЛСШК БА 42,30 37,40; 59,05 47,10 35,70; 54,00 0,69 55,80 48,60; 65,10 58,70 50,33; 68,18 0,24 

ТКІМ праворуч, см 1,07 1,00; 1,21 1,13 1,00; 1,29 0,15 0,90 0,80; 1,00 0,80 0,80; 1,00 0,97 

ТКІМ ліворуч, см 1,09 1,00; 1,28 1,18 1,07; 1,30 0,07 0,90 0,80; 1,00 0,90 0,80; 1,00 0,64 
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Таблиця 3.25 

Показники структурно-функціонального стану церебральних судин у хворих із церебральним атеросклерозом  

1-3-ї стадії залежно від статі 

Показник, артерія 

ЦА (n = 152 ) ІІ (n = 115) 

1 – чоловіки (n=62) 2 – жінки (n=90) 3 – жінки (n=63) 4 – чоловіки (n=52) 

Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

ЛСШК ЗCA права 69,05 55,25; 79,15 73,10 65,32; 81,80 59,30 46,70; 68,00 51,10 46,70; 62,70 

ЛСШК ЗCA ліва 68,15 53,55; 89,80 75,40 67,47; 88,15 67,30 51,00; 75,95 59,65 51,00; 70,10 

ЛСШК ВСА права 64,60 52,10; 71,70 67,80 62,00; 73,57 52,90 46,82; 60,30 49,20 37,70; 55,05 

ЛСШК ВСА ліва 64,90 58,35; 73,90 66,90 59,35; 74,47 58,20 48,12; 63,75 52,35 48,40; 63,00 

ЛСШК ХА права 37,65 31,40; 47,95 41,30 33,85; 48,65 35,05 30,25; 39,05 34,10 30,72; 38,07 

ЛСШК ХА ліва 43,25 32,80; 46,65 43,00 32,10; 49,52 36,30 34,57; 37,90 35,10 30,82; 36,02 

ЛСШК CMA права 98,15 90,10; 113,50 92,40 85,12; 103,25 82,60 77,32; 93,72 81,60 66,70; 85,55 

ЛСШК CMA ліва 98,85 89,90; 110,50 92,00 84,20; 111,0 82,25 68,50; 106,0 83,00 71,72; 103,62 

ЛСШК ЗМА права 55,70 51,35; 62,00 60,50 51,75; 65,82 45,70 36,15; 50,30 42,85 38,45; 48,70 

ЛСШК ЗМА ліва 57,90 55,25; 64,70 60,40 53,50; 66,32 52,45 34,60; 56,30 45,05 36,20; 51,20 

ЛСШК БА 62,50 52,95; 70,65 57,50 47,42; 65,92 44,60 39,70; 62,70 40,10 35,10; 49,40 

ТКІМ праворуч, см 0,80 0,80; 1,00 0,90 0,80; 1,00 1,00 0,90; 1,07 1,13 1,00; 1,26 

ТКІМ ліворуч, см 0,85 0,80; 1,00 0,90 0,80; 1,00 1,00 0,900; 1,13 1,17 1,13; 1,20 

 

Примітка. Верхнім індексом позначено групи, різниця з показником яких є вірогідною (р<0,05). 
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Визначення вікових відмінностей проводили в групах ІІ (ЦА 3-ї стадії) 

та ЦА (ЦА 1-2-ї стадій) у пацієнтів із або без ЦД2, кожну з яких розділили на 

2 підгрупи: першу склади пацієнти віком 60 років і більше, другу – віком до 

59 років. Результати наведено в таблиці 3.25, 3.26. 

Знайдено декілька відмінностей: по-перше, пацієнти середнього віку з 

ЦД2, які перенесли ІІ, порівняно з пацієнтами із ЦД2 без ІІ похилого віку 

характеризувалися значущим підвищенням НЧ коливань, які відображають 

активність симпатичного відділу ВНС; по-друге, вірогідне підвищення 

триангулярного індексу зафіксовано в пацієнтів із ЦД2 середнього віку із ЦА 

1-2-ї стадій порівняно з показником хворих із ЦД2 похилого віку. 

За результатами дослідження особливостей ВРС залежно від статі 

встановлено, що в чоловіків із ЦД2, які перенесли ІІ, НЧ коливання 

(симпатична активність ВНС) були значуще вищими за відповідний показник 

у постінсультних жінок, а співвідношення НЧ/ВЧ, навпаки, було більшим у 

жінок, ніж у чоловіків групи з ЦД2 і II (табл. 3.27). 

У пацієнтів із ЦД2 і ЦА 1-2-ї стадії не знайдено жодних статевих 

відмінностей у показниках ВРС, але жінки характеризувалися більшою ЧСС 

порівняно з чоловіками. 

У групах пацієнтів без ЦД2 незалежно від стадії ЦА жодних 

відмінностей у показниках ВРС, ані вікових, ані статевих, не знайдено (табл. 

3,28, 3.29). 
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Таблиця 3.26 

Показники варіативності ритму серця в хворих на цукровий діабет 2-го типу  

із церебральним атеросклерозом 1-3-ї стадій залежно від віку 

Показник 

ЦА (n = 190) II (n = 124) 

≥60 років (n=103) ≤59 років (n=87) 
р 

≥60 років (n=86) ≤59 років (n=38) 
р 

Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

RMS50,% 2,65 2,10; 3,75 2,7 1,90; 4,98 0,85 2,2 1,10; 4,10 2,9 1,10; 6,40 0,54 

Індекс HRV 8,00 7,00; 9,00 9,00 7,00; 11,00 0,11 6,00 5,00; 8,00 7,0 5,00; 8,00 0,65 

Триангулярний 

індекс,% 
11,80 8,75; 14,05 14,4 10,83; 18,48 0,01 11,3 8,90; 12,70 11,9 9,25; 12,70 0,89 

ДНЧ,% 51,70 36,80; 61,15 49,1 32,15; 60,80 0,82 48,3 32,00; 71,00 42,1 26,40; 61,80 0,24 

НЧ,% 25,45 16.90; 33,00 23,4 16,03; 29,95 0,50 15,6 8,70; 22,90 19,6 14,50; 32,50 0,04 

ВЧ,% 19,15 13,45; 26,70 19,1 11,65; 35,38 0,89 21,9 7,00; 35,80 26,7 7,15; 35,75 0,62 

НЧ/ВЧ,% 114,35 73,25; 191,85 107,3 59,55; 223,23 0,88 73,1 35,70; 223,50 79,8 35,70; 269,25 0,95 
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Таблиця 3.27 

Показники варіативності ритму серця в хворих на цукровий діабет 2-го типу із церебральним атеросклерозом  

1-3-ї стадій залежно від статі 

Змінні 

II (n = 124) ЦА (n= 190) 

жінки (n=52) чоловіки (n=72) 
р 

жінки (n=103) чоловіки (n=87) 
p 

Me QІ; QІІІ Ме QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

ЧСС, уд./хв. 65 58,00; 71,50 67 58,00;74,00 0,86 66 61,00; 72,00 61 56,00; 65,50 0,01 

Індекс HRV 7 5,00; 8,00 6 5,00; 8,000 0,62 8 7,00; 11,00 9 7,00; 11,00 0,69 

Триангулярний 

індекс,% 
10,9 9,05; 12,50 11,9 9,20; 12,70 0,68 13,7 10,60; 17,65 13,1 9,65; 17,05 0,98 

ДНЧ,% 316 151,00; 755,50 320 180,00; 624,00 0,71 530 289,00; 1056,5 527 310,50; 919,00 0,85 

НЧ,% 15,1 8,70; 20,75 20,3 14,50;32,00 0,01 23,4 15,93; 29,95 26,4 18,20; 33,20 0,19 

ВЧ,% 157,5 46,00; 640,00 158 25,00; 572,00 0,65 212 105,50; 669,75 267 121,50; 392,50 0,78 

НЧ/ВЧ,% 0,58 0,31; 2,13 1,04 0,46; 3,75 0,05 1,07 0,55; 2,19 1,42 0,75; 2,10 0,26 

 

 

 



 

 

211 

 

 

Таблиця 3.28 

Показники варіативності ритму серця в хворих із церебральним атеросклерозом  

1-3-ї стадії залежно від віку 

Показник 

ЦА (n = 152) II (n = 115) 

≤59 років (n=44) ≥60 років (n=108) ≤59 років (n=36) ≥60 років (n=79) 

Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

RMS50,% 2,8 1,95; 5,55 2,5 2,05; 3,70 2,2 1,10; 6,35 2,65 1,19; 5,40 

Індекс HRV 9,00 8,00; 12,00 8,00 6,50; 9,00 7,0 5,00; 8,50 6,5 5,00; 9,00 

Триангулярний 

індекс,% 
15,35 12,70; 19,55 12,65 10,05; 16,05 11,95 7,90; 12,75 10,2 8,50; 12,70 

ДНЧ,% 49,75 37,00; 58,65 46,4 39,90; 59,80 45,7 31,20; 69,50 43,55 17,20; 58,80 

НЧ,% 23,1 17,40; 31,60 27,55 20,20; 33,95 19,05 11,55; 22,10 19,3 14,50; 31,10 

ВЧ,% 20,55 13,90; 38,05 19,00 13,20; 25,95 26,65 8,40; 39,05 21,75 7,60; 35,80 

НЧ/ВЧ,% 82,8 58,90; 169,85 147,9 92,45; 206,05 87,7 33,65; 268,95 68,85 45,00; 223,50 
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Таблиця 3.29 

Показники варіативності ритму серця в хворих із церебральним атеросклерозом  

1-3-ї стадій залежно від статі 

Змінні 

 

ЦА (n = 152) II (n = 115) 

чоловіки (n=62) жінки(n=90) жінки (n=63) чоловіки (n=52) 

Me QІ; QІІІ Ме QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ Me QІ; QІІІ 

ЧСС, уд./хв. 59,0 56,00; 65,50 66,0 61,50; 71,00 66,0 59,00; 73,00 60,5 56,00; 71,00 

Індекс HRV 8,0 7,00; 10,50 8,0 7,00; 11,00 6,0 4,50; 8,00 7,0 5,00; 9,00 

Триангулярний 

індекс,% 
12,8 10,45; 17,35 14,1 10,90; 17,70 10,2 8,70; 12,25 12,25 7.50; 13,50 

ДНЧ,% 42,6 32,80; 50,95 48,8 36,05; 60,90 43,75 19,60; 72,25 43 22,00; 53,30 

НЧ,% 31,1 25,00; 37,80 23,5 15,95; 30,20 17,31 9,40; 22,05 21,2 16,10; 32,00 

ВЧ,% 20,5 16,95; 23,95 19,4 12,55; 34,40 21,75 5,95; 35,75 26,65 11,90; 42,30 

НЧ/ВЧ,% 163,6 104,05; 230,00 102 62,05; 181,85 68,85 36,90; 215,50 87,7 45,00; 374,50 
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3.5. Аналіз морфо-функціональних змін серця та судин, 

інтракардіальної, церебральної та системної гемодинаміки, 

варіативності ритму серця, нейропсихологічного статусу, 

біохімічних показників і довжини теломер й активності 

теломерази в пацієнтів похилого віку із церебральним 

атеросклерозом 1-3-ї стадій залежно від наявності цукрового 

діабету 2-го типу та рівня глікованого гемоглобіну 

 

Завданням даного фрагменту дослідження був порівняльний аналіз 

біохімічних показників, у тому числі довжини теломер й активності 

теломерази, а також нейропсихологічного статусу в пацієнтів похилого віку 

із ЦА 1-3-ї стадій залежно від наявності ЦД2. 

Пацієнтів розподілили на дві основні групи: група ЦА та група ЦА+ІІ, 

аби порівняти всі показники залежності від наявності ЦД2. 

Клініко-інструментальну та лабораторну характеристику обстежених 

наведено в таблицях 3.29 і 3.30. 

За отриманими результатами, в пацієнтів із ЦА та ЦД2 з усіх 

досліджених показників вірогідно різнилися рівень каталази в крові – він 

виявився більшим у пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій без ЦД2, і показники глікемії 

натще та НbA1c, які були очікувано вищими в хворих на ЦД2.  
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Таблиця 3.30 

Нейропсихологічна та лабораторна характеристика пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом 1-2-ї стадій залежно від наявності 

цукрового діабету 2-го типу 

Показник 
ЦА+ЦД2 (n = 48) ЦА (n = 63 ) 

р 
Me QI; QIII Me QI; QIII 

Каталаза, у.о. 599,68 539,83; 660,73 523,07 406,95; 615,28 0,05 

Глутатіон, мкМ/л 3,64 3,45; 3,74 3,53 3,39; 3,60 0,22 

СОД, у.о. 8,43 8,01; 9,63 8,29 7,87; 9,09 0,47 

ТБК, мкМ/л 16,05 15,22; 18,16 17,52 15,99; 19,09 0,14 

AGE, мкМ/л 29,41 24,94; 36,42 31,94 27,52; 36,99 0,54 

Активність 

теломерази, у.о. 
3,11 2,46; 6,16 3,22 2,41; 4,18 0,89 

ДТ, у.о. 2,54 2,20; 3,32 2,45 2,12; 3,26 0,81 

Глікемія натще, 

ммоль/л 
5,90 5,70; 6,10 4,60 4,50; 4,80 0,01 

HbA1c, ммоль/л 6,90 6,78; 7,00 5,40 5,30; 5,60 0,01 

MMSE, бали 29 27,25; 30,00 28 28,00; 30,00 0,78 

MOCA, бали 26 22,50; 28,00 27 24,25; 29,00 0,28 

Тривога 

ситуаційна, бали 
39 36,00; 45,00 37 32,00; 45,00 0,68 

Тривога 

особистісна, бали 
44 35,00; 52,00 47 44,00; 50,00 0,14 

ФА (км/день) 2,00 1,00;3,00 3,00 2,00;4,00 0,22 

Вік, роки 68 58,75; 74,00 64 59,00; 70,00 0,55 

ЗХС, ммоль/л 5,4 4,90; 6,35 5,86 5,40; 6,50 0,07 

ТГ, ммоль/л 1,3 1,060; 2,00 1,32 1,06; 2,46 0,52 
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Продовження табл. 3.30 

Показник 
ЦА+ЦД2 (n = 48) ЦА (n = 63 ) 

р 
Me QI; QIII Me QI; QIII 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,5 1,37; 1,61 1,54 1,38; 1,75 0,13 

ЛПНЩ, ммоль/л 2,96 2,73; 4,16 3,51 2,73; 4,32 0,51 

ЛПДНЩ, ммоль/л 0,58 0,47; 0,90 0,59 0,47; 1,10 0,52 

ІА 2,44 1,98; 3,33 2,7 2,41; 3,40 0,32 

 

Примітки: ЦА – церебральний атеросклероз; СОД – 

супероксиддисмутаза; ТБК – тіобарбітуроактивні речовини; ДТ – довжина 

теломер; AGE – кінцеві продукти глікування; ФА – фізична активність; ЗХС 

– загальний холестерин, ТГ – тригліцериди; ІА – індекс атерогенності; Me – 

медіана; QI; QIII – квартилі 25% і 75%. 

 

Для пацієнтів із ЦД2 із ЦА 3-ї стадії виявлено декомпенсацією системи 

антиоксидантного захисту – рівень глутатіону був в 1,2 раза нижчим, а вміст 

ТБК – в 1,2 раза вищим, ніж у хворих без ЦД2, а також ознаки розвитку 

атерогенної дисліпідемії – більший рівень ТГ в 1,2 раза, менший вміст 

ЛПВЩ в 1,2 раза та вищий рівень ЛПДНЩ в 1,3 раза, ніж у пацієнтів без 

ЦД2. Також у постінсультних хворих на ЦД2 виявлено коротші теломери на 

тлі меншої ФА (в 2,2 раза менше км на день) і очікувано вищі показники 

глікемії натще та НbA1c порівняно з відповідними показниками пацієнтів із 

ЦА без ЦД (табл. 3.30, 3.31) 
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Таблиця 3.31 

Нейропсихологічна та лабораторна характеристика пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом 3-го ступеня залежно від наявності 

цукрового діабету 2-го типу 

Показник 
ІІ + ЦД2 (n = 62) ІІ (n = 63) 

Р 
Me QI; QIII Me QI; QIII 

Каталаза, у.о. 482,37 278,87; 714,60 556,58 470,40; 709,81 0,35 

Глутатіон, мкМ/л 3,46 3,39; 3,51 3,66 3,44; 3,77 0,05 

СОД, у.о. 8,15 7,27; 8,31 8,59 7,97; 9,29 0,11 

ТБК, мкМ/л 18,05 16,59; 19,61 16,39 15,70; 18,27 0,05 

AGE, мкМ/л 26,81 22,96; 31,48 30,22 26,25; 35,63 0,35 

Активність 

теломерази, у.о. 
2,61 1,66; 4,09 3,23 2,08; 5,62 0,56 

ДТ, у.о. 2,25 2,08; 2,64 3,08 2,51; 4,98 0,01 

MMSE, бали 27,00 25,00; 29,00 28,00 27,00; 29,00 0,11 

MOCA, бали 22,00 22,00; 27,25 26,00 23,00; 28,00 0,28 

Тривога 

ситуативна, бали 
39,00 34,25; 42,00 37,00 32,75; 44,25 0,95 

Тривога 

особистісна, бали 
40,00 35,00; 49,00 47,00 41,00; 50,00 0,20 

ФА (км/день) 2,0 1,00;2,25 3,0 2,00;5,00 0,01 

Вік, роки 62,00 58,00; 74,00 64,50 60,00; 72,00 0,58 

ЗХС, ммоль/л 5,70 4,32; 6,52 5,25 4,40; 5,70 0,59 

ТГ, ммоль/л 1,48 1,15; 2,70 1,30 1,01; 2,00 0,02 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,50 1,29; 1,54 1,54 1,38; 1,72 0,04 

ЛПНЩ, ммоль/л 2,73 2,28;4,32 2,73 2,23;3,49 0,95 
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Продовження табл. 3.31 

Показник 
ІІ + ЦД2 (n = 62) ІІ (n = 63) 

Р 
Me QI; QIII Me QI; QIII 

ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,66 0,51;1,21 0,58 0,45;0,90 0,03 

ІА 2,70 2,34; 3,41 2,70 1,98; 3,12 0,41 

Глікемія натще, 

ммоль/л 

5,85 5,70; 6,10 4,58 4,50; 4,80 0,01 

HbA1c, ммоль/л 6,85 6,78; 7,00 5,38 5,30; 5,60 0,01 

 

Примітки: ІІ – ішемічний інсульт; СОД – супероксиддисмутаза; ТБК – 

тіобарбітуроактивні речовини; ДТ – довжина теломер; AGE – кінцеві 

продукти глікування; ФА – фізична активність; ЗХС – загальний холестерин, 

ТГ – тригліцериди; ІА – індекс атерогенності; Me – медіана; QI; QIII – квартилі 

25% і 75%. 

 

Згідно з рекомендаціями ADA 2021 року в пацієнтів із рівнем HbA1c 

5,7–6,4 ммоль/л діагностують предіабет, тому в даному дослідженні 

порівнювали усі основні показники морфо-функціонального стану серця та 

судин, інтракардіальної, церебральної та системної гемодинаміки, ВРС, 

нейропсихологічного статусу, біохімічні характеристики, ДТ та активність 

теломерази в пацієнтів похилого віку із ЦА 1-3-ї стадій залежно від рівня 

HbA1c для визначення особливостей предіабету в даної категорії хворих. 

Результати наведено в таблиці 3.32. 

Виявлено, що пацієнти з предіабетом відрізнялися від хворих без ЦД2 

лише рівнем ФА (кількість км на день), яка в середньому була в них втричі 

меншою, тоді як від хворих на ЦД2 – нижчим на 35% рівнем ситуативної 

тривоги, більшою на 10% частотою потовщення КІМ, більш вираженою 

гіперсимпатикотонією (НЧ був на 45% вищим) і нижчою нейро-гуморальною 

активністю (триангулярній індекс був на 35% нижчим). 
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Таблиця 3.32 

Клініко-інструментальна та лабораторна характеристика пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом 1-3-ї стадії залежно від рівня глікованого 

гемоглобіну 

 

Показник 

HbA1c,% 

≤5,6 (n = 32) 5,7-6,4 (n = 42) ≥6,5 (n = 38) 

Me QI; QIII Me QI; QIII Me QI; QIII 

1 2 3 4 5 6 7 

Каталаза, у.о. 
527,9 

420,12; 

637,99 
434,5 

408,15; 

628,41 
585,3 

475,19; 

661,93 

Глутатіон, 

мкМ/л 
3,53 3,38;3,60 3,45 3,38;3,64 3,48 3,39;3,62 

СОД, у.о. 8,67 7,87;9,33 8,03 7,25;9,11 8,43 7,93;8,79 

ТБК, мкМ/л 17,54 16,02;19,22 19,16 15,05;21,58 17,61 16,19;18,69 

AGE, мкМ/л 31,94 26,02;37,89 31,66 22,76;37,21 29,1 27,15;34,13 

Активність 

теломерази, 

у.о. 

3,35 2,43;4,24 3,235 1,19;4,25 2,85 1,89;4,67 

ДТ, у.о. 3,03 2,16;3,78 2,57 1,57;2,59 2,51 2,19;3,33 

ЗХС, ммоль/л 5,7 5,20;6,50 5,5 4,90;5,90 5,3 4,40;6,20 

ТГ, ммоль/л 1,6 1,10;2,54 1,56 1,30;2,46 1,32 1,07;2,33 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,54 1,38;1,68 1,4 1,05;1,54 1,54 1,37;1,60 

ЛПНЩ, 

ммоль/л 
3,03 2,73;4,32 3,25 2,73;3,98 2,81 2,52;3,98 

ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,72 0,49;1,14 0,7 0,58;1,10 0,59 0,47;1,04 

ІА 2,7 2,21;3,40 2,84 2,44;3,96 2,65 2,08;3,10 

ТКІМ, см  1,0 0,90;1,10 1,1 1,00;1,20 1,0 1,00;1,102 
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Продовження табл. 3.32 

1 2 3 4 5 6 7 

HRV 8,0 7,00;10,00 6,5 5,00;7,00 7,0 5,00;8,752 

Триангулярний 

індекс,% 
12,7 9,70;15,20 10,95 9,20;12,60 9,3 7,75;12,802 

ДНЧ,% 38,3 5,00;54,80 46,25 32,00;63,60 37,8 5,45;61,05 

НЧ,% 
14,9 

-31,95; 

22,86 
15,10 

8,70; 

31,40 
20,30 

5,98; 

37,102 

ВЧ,% 
-17,7 

-101,23; 

37,24 
8,16 

-60,71; 

46,37 
8,20 

-54,56; 

42,78 

НЧ/ВЧ,% 
-57,7 

-155,01; 

90,60 
-4,63 

-114,36; 

286,00 
-5,68 

-104,03; 

167,21 

ТМШПд, см 1,30 1,10;10,20 1,49 0,90;9,30 1,23 1,01;7,90 

ТЗСЛШд, см 1,21 1,06;9,40 1,23 1,00;6,50 1,10 0,97;7,90 

КДО 
101,0 

89,60; 

129,00 
98,50 

88,00; 

115,00 
106,0 

90,80; 

130,75 

УО, мл 
66,55 

58,10; 

79,70 
64,50 

58,20; 

67,00 
67,00 

59,00; 

82,80 

ФВ,% 
62,00 

58,00; 

65.00 
62,50 

57,00; 

65,00 
62,00 

59,25; 

64,00 

ММЛШ, г 
191,5 

152,00; 

244,00 
169,5 

141,00; 

232,00 
173,0 

137,50; 

221,25 

Е/А 0,82 0,70;1,14 1,13 0,83;1,31 0,81 0,72;1,13 

E/E’ 7,00 6,00;8,00 6,00 5,00;8,00 8,00 6,00;9,00 

Тривога 

ситуативна, 

бали 

36,0 
32,00; 

42,00 
35,5 

33,00; 

41,00 
39,0 

35,00; 

45;002 
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Продовження табл. 3.32 

1 2 3 4 5 6 7 

ФА, км/день 3,00 2,00;3,002 1,00 1,00;2,001 2,00 1,00;3,00 

Глікемія натще, 

ммоль/л 
5,10 4,90;5,2023 5,95 5,80;6,101 6,10 5,90;6,201 

 

Примітки: ЦА – церебральний атеросклероз; СОД – 

супероксиддисмутаза; ТБК – тіобарбітуроактивні речовини; ДТ – довжина 

теломер; AGE – кінцеві продукти глікування; ФА – фізична активність; ЗХС 

– загальний холестерин, ТГ – тригліцериди; ІА – індекс атерогенності; Me – 

медіана; QI; QIII – квартилі 25% і 75%; верхнім індексом позначено вірогідну 

різницю з відповідною групою пацієнтів. 

 

Резюме до розділу 3 

 

Для пацієнтів без ЦД2 із ЦА 1-2-ї стадій встановлено наступні значущі 

відмінності морфо-функціонального стану серця, інтракардіальної та 

системної гемодинаміки у порівнянні з відповідними показниками пацієнтів 

із ЦА, які перенесли атеротромботичний інсульт: так, в 1,2 раза були 

меншими ТМШП і ТЗСЛШ, більше в 1,1 раза ІЛП й у 1,14 раза ІКДО. За 

показниками геометрії ЛШ був відзначений наступний розподіл: III 

(ексцентрична недилатаційна ГЛШ) і VI (концентрична дилатаційна ГЛШ) 

типи зустрічалися частіше у хворих без ЦД2 і ЦА 1-2 стадій у 1,44 і 1,8 разів 

у порівнянні з хворими без ЦД2 та ІІ, в яких превалювали IV (ексцентрична 

дилатаційна ГЛШ) і V (концентрична недилатаційна ГЛШ) типи у 2,2 і 1,28 

разів відповідно. 

Для пацієнтів без ЦД2, які перенесли ІІ, виявлено характерні півкульні 

особливості геометрії ЛШ. Так, III тип (ексцентричний недилатаційний) 

ГЛШ траплявся значуще частіше в 4,4 раза в пацієнтів із локалізацією 

ішемічного осередку в ЛП, а V тип (концентричний недилатаційний) – у 
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пацієнтів із правопівкульною локалізацією ІІ на фоні зниження УІ у 1,2 раза 

та потовщення МШП у 1,2 раза. 

Для хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 і ЦА 1-2 стадій 

у порівнянні з хворими без ЦД2 встановлені більший діаметр Ао на 8% та 

порушення діастолічної функції ЛШ за співвідношенням E/A.  

Хворі на декомпенсований ЦД2 і ЦА 1-2 стадій у порівнянні з хворими 

без ЦД2 характеризуються більшим діаметром лівого передсердя у 1,07 раза, 

товстішими МШП і ЗСЛШ на 15% і 8% відповідно, на 17% збільшеною 

ММЛШ на фоні підвищеного індексу ВТСЛШ на 6,5%. 

При аналізі груп хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 і 

ЦА 1-2 стадій виявлено наступні відмінності характерні лише для хворих на 

декомпенсований ЦД2: збільшення діаметра лівого передсердя на 5% і 

ММЛШ – на 15% на фоні найнижчих показників ФВ і УО. 

Для хворих на ЦД2 і ІІ у порівнянні з хворими без ЦД2 характерні 

потовщення МШП і ЗСЛШ на 21% і 33% відповідно на фоні зменшення 

ІКДО на 10% і більш вираженої діастолічної дисфункції (DT). 

За показниками геометрії ЛШ встановлені наступні вірогідні 

відмінності: так, для хворих на ЦД2 і ЦА 1-2 стадій характерні II 

(концентричне ремоделювання) і IV (ексцентрична дилатаційна) типи ГЛШ, 

а для хворих на ЦД2 і ІІ – VI (концентрична дилатаційна) тип.  

Для пацієнтів із ЦД2 і локалізацією ІІ в ПП тенденції до значущих 

відмінностей встановлено лише для ІКДО, який був більшим на 7% за 

показник хворих на ЦД2 і локалізацію ІІ в ЛП, і для УІ, який був відповідно 

меншим на 5%, але основні міжпівкульні відмінності стосуються типів ГЛШ: 

у хворих із ПП локалізацією ІВ у 3,22 разів частіше зустрічався IV 

(ексцентрична дилатаційна) тип, а у лівопівкульної групи – VI (концентрична 

дилатаційна) тип ГЛШ. 

Необхідно відмітити, що у хворих на ЦД2 частіше зустрічалися II, IV 

та VI типи геометрії ЛШ, тоді як у хворих без ЦД2 III-VI типи, тобто II тип 

характерний лише для хворих на ЦД2, а III і V – лише для хворих без ЦД2. 
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Міжпівкульні особливості для хворих на ЦД2 були встановлені для VI і VI 

типів, а для хворих без ЦД2 – для III і V типів геометрії ЛШ.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що більш 

виражені зміни структурно-функціонального стану серця відбуваються при 

наявності декомпенсації ЦД2, а головні відмінності між усіма групами 

хворих відзначені саме за типами геометрії ЛШ. При аналізі міжпівкульних 

особливостей встановлено, що лише хворі на ПП ІІ мали погіршення 

системної гемодинаміки, що може сприяти гіршому прогнозу у цій групі 

хворих незалежно від наявності декомпенсованого ЦД2.  

 

Пацієнти без ЦД2 із ЦА, які перенесли ІІ, порівняно з пацієнтами з 

початковими проявами ЦА характеризувалися більшою частотою 

гемодинамічно значущих стенозів (у 9 разів), потовщенням КІМ (на 66%), 

значущим зниженням ЛСШК у СМА та ЗСА в 1,2 раза, в ОА – в 1,4 раза та в 

ЗМА – в 1,3 раза і підвищенням РІ та RI в окремих судинах каротидного та 

вертебро-базилярного басейнів з обох боків. 

Нами встановлено, що структурно-функціональні особливості 

церебральних судин у пацієнтів без ЦД2, які перенесли ІІ, в пізній 

відновлювальний період мають півкульні особливості. Вірогідне зниження 

швидкості церебрального кровообігу виявлено лише в групі хворих з ПП 

локалізацією ІВ у судинах каротидного басейну праворуч (ЗСА – в 1,24 раза, 

СМА та ВСА – в 1,1 раза), а РІ та RI були підвищеними в різних судинах 

обох басейнів з обох боків. 

Для групи хворих на декомпенсований ЦД2 і ЦА 1-2 стадій відзначено 

вірогідне зниження ЛСШК у багатьох судинах каротинного басейну в 

порівнянні з хворими без ЦД2: у правій і лівій ЗСА (на 9% і 8% відповідно), у 

правій і лівій СМА та ВСА (на 12% і 6% і на 16% і 6% відповідно) та в ОА – 

на 10%. У пацієнтів з декомпенсованим ЦД2 і ЦА 1-2 стадій порівняно з 

хворими групи ЦА 1-2 стадій без ЦД2 показник еластичності (PI) виявився 

значуще нижчим у правих і лівих СМА, ЗСА і ВСА, а також в ОА. Показник 
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периферичного опору судин (RI) у пацієнтів із ЦА і ЦД2д був значуще 

вищим у правих і лівих ЗСА, СМА, ВСА і ОА у порівнянні з хворими без 

ЦД2. В судинах вертебро-базилярного басейна вірогідні відмінності у 

церебральному кровотоці були відсутні. 

При аналізі показників структурно-функціонального стану судин у 

хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 і ЦА 1-2 стадій 

встановлено зниження церебрального кровотоку у деяких судинах 

каротидного басейну: ЛСШК в правих і лівих ЗСА, ВСА та СМА була 

статистично значуще менше у хворих на ЦД2д на 11,31% і 15,49%,  

на 12,60% і 13,89% та на 10,10% і 7,20% відповідно на фоні підвищення 

показника RI у правих і лівих СМА на 36% і 14,29% і ВСА на 27,59% і 

16,36% відповідно.  

Для груп хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 і ІІ 

порівняно з групою без ЦД встановлено потовщення КІМ з обох боків на 

15,56% праворуч і на 22,22% ліворуч для групи ЦД2к і на 18,89% праворуч і 

на 24,44% ліворуч для групи ЦД2д, що свідчить про наявність агресивнішого 

атеросклеротичного процесу саме в хворих на ЦД2 незалежно від ступеня 

компенсації. Щодо ЛСШК виявлено, що цей показник був значуще нижчим у 

хворих на компенсований ЦД2 і на декомпенсований ЦД2 з ІІ у всіх судинах 

каротидного та вертебро-базилярного басейнів порівняно з відповідним у 

хворих без ЦД на фоні підвищення RI та PI, що свідчить про значущу 

негативну реорганізацію церебрального кровообігу в хворих на 

компенсований і декомпенсований ЦД2 і ЦД2. Необхідно відмітити 

відсутність вірогідних відмінностей між показниками ЛСШК, PI та RI між 

групами хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2. 

За результатами статистичного аналізу також були встановлені значущі 

відмінності у морфо-функціональному стані церебральних судин у хворих на 

ЦД2 залежно від півкульної локалізації ІІ лише у 2 судинах: так, у хворих на 

ЦД2 і ІІ з локалізацією ІО у ЛП ЛСШК у лівій СМА була вірогідно нижче на 
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17,19%, а у хворих на ЦД2 і ІІ з локалізацією ІО у ПП ЛСШК була вірогідно 

нижче в ОА на 37,35% .  

Таким чином, особливості структурно-функціональних змін 

церебральних судин у хворих на компенсований ЦД2 у порівнянні з хворими 

без ЦД визначено лише для групи пацієнтів, які перенесли ІІ. Для групи 

хворих на декомпенсований ЦД2 у порівнянні з хворими без ЦД особливості 

структурно-функціональних змін церебральних судин виявлено і у пацієнтів 

з ЦА і у тих, хто переніс ІІ. Необхідно відзначити також наявність 

статистично значущої різниці у показниках церебральної гемодинаміки між 

групами хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 лише з ЦА без 

перенесеного ІІ та наявність півкульних особливостей церебрального 

кровотоку у судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів для 

хворих на ЦД2. 

У постінсультних хворих без ЦД2 встановлено зниження хвиль ДНЧ у 

3,38 разів, зниження хвиль НЧ і ВЧ у 1,79 і 1,54 разів відповідно та 

зменшення показників PNN50 і HRV у 2 і 1,14 разів відповідно у порівнянні з 

хворими з ЦА 1-2 стадії, що свідчить про наявність пригнічення активності 

сегментарних систем переважно за рахунок парасимпатичного відділу, що 

свідчить про прогностично несприятливий прогноз щодо екстрасистол 

високих градацій, «пробіжок», нестійкої шлуночкової тахікардії. 

Ступінь пригнічення симпатичного відділу нервової системи та 

погіршення симпато/парасимпатичного балансу в пацієнтів без ЦД2 з 

ішемічним осередком в ЛП виявився значуще більшим, ніж у пацієнтів, в 

яких ІІ локалізувався в ПП (НЧ і НЧ/ВЧ у 1,65 і 2,16 разів відповідно менше 

у хворих з локалізацією ІВ у ЛП ). 

Результати порівняльного аналізу показників ВРС засвідчили 

відсутність вірогідних відмінностей у хворих на компенсований ЦД2 у 

порівнянні з хворими з ЦА 1-2-ї стадій без ЦД2, але в хворих на 

декомпенсований ЦД2 встановлені статистично значущі відмінності як у 

порівнянні з хворими без ЦД2, так і в порівнянні з хворими на 
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декомпенсований ЦД2. Так, для хворих на декомпенсований ЦД2 характерні 

зниження ДНЧ, ВЧ і співвідношення НЧ/ВЧ в 1,17; 1,72 і 1,64 разів на фоні 

підвищення НЧ в 1,35 раза у порівнянні з хворими без ЦД, і відповідно 

зниження ДНЧ, ВЧ і співвідношення НЧ/ВЧ в 1,23; 1,64 і 1,56 разів на фоні 

підвищення НЧ в 1,37 раза у порівнянні з хворими на компенсований ЦД2. 

При аналізі показників ВРС у хворих на компенсований і декомпенсований 

ЦД2, які перенесли ІІ, нами було засвідчено зменшення НЧ хвиль 

спектральної складової ВРС у хворих на компенсований і декомпенсований 

ЦД2 і ЦА 3-ї стадії в 1,27 і 1,41 разів відповідно та пригнічення загальної 

потужності спектра ВНС за рівнем ТІ та HRV, як у хворих на компенсований 

ЦД2, так і декомпенсований ЦД2 в 1,28; 1,61 і 1,14; 1,33 разів відповідно, що 

свідчить про більш виражену дестабілізацію нейро-гуморальних систем у 

хворих після перенесеного інсульту саме на тлі ЦД2, навіть при його 

компенсації. Тобто, наявність ЦД2 призводить до зниження впливу 

парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, порушення 

симпато/парасимпатичного балансу на фоні підвищення впливу 

симпатичного відділу ВНС, навіть за умов компенсації ЦД2, що свідчить  

про більш вагомі патологічні зміни міокарду саме при ЦД2 та є 

предикторами або ранніми діагностичними ознаками функціональної 

патології серцево-судинної системи, а також можуть бути слідством 

тканинної гіпоксії при гіперглікемії, наявності вираженого оксидативного 

стресу та порушення мікроциркуляції, які відіграють головну роль у 

порушенні функції міокардіоцита при ЦД2. 

 За результатами аналізу півкульних особливостей ВРС у хворих на 

ЦД2 значущих відмінностей не виявлено, що говорить про відсутність 

суттєвого значення наявності ЦД2 у хворих на ІІ у порівнянні зі впливом 

локалізації ІВ на показники ВРС. 
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Для пацієнтів із ЦД2 із ЦА 1-2-ї стадій встановлено наступні вікові та 

статеві відмінності:  

1. Для жінок у порівнянні з чоловіками визначено значуще 

більшу швидкість мозкового кровообігу в обох ЗСА на 8% і 12%,  

2. Для пацієнтів середнього віку у порівнянні з хворими 

похилого віку встановлено підвищення церебрального кровотоку у 

судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів і кращу 

загальну потужність спектру ВРС : ЛСШК в обох ВСА більше на 

5,49% і 6,69%, в обох ЗМА більше на 14,34% і 10,58% , в ОА – на 

8,37% та ТІ вище на 22,03% . 

 

Для пацієнтів із ЦД2 і ІІ встановлено наступні вікові та статеві 

відмінності:  

1. Для жінок у порівнянні з чоловіками визначено 

статистично значуще зниження активності симпатичного відділу 

ВНС (хвиль НЧ) і загальної потужності спектра ВРС 

(співвідношення НЧ/ВЧ) на 34,43% і 79,31% відповідно та нижчі 

показники системної гемодинаміки ХОК на 18% і УО на 18,84% на 

фоні менших розмірів порожнин ЛШ (КДР і КСР). 

2. Для пацієнтів середнього віку встановлено підвищення 

активності симпатичного відділу ВНС (хвиль НЧ) на 25,64% та 

збільшення порожнини ЛШ за КДР на 10,42% і КСР на 9,38%. 

3. Для пацієнтів похилого віку визначено статистично 

значуще потовщення МШП на 9,09% та збільшення ІВТСЛШ на 

11,63%. 

  

В результаті аналізу показників структурно-функціонального стану 

серця, судин і ВРС у хворих без ЦД2 і ЦА 1-3 стадій не було встановлено 

вікових і статевих особливостей, що може свідчити про негативний вплив 

гіперглікемії на показники системної, інтракардіальної та церебральної 
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гемодинаміки та ВРС як у жінок, так і у чоловіків середнього та похилого 

віку та присутність за рахунок більш виражених метаболічних змін тих 

відмінностей, які були встановлені у хворих на ЦД2. 

 

У пацієнтів із ЦА та ЦД2 з усіх досліджених показників вірогідно 

різнився рівень каталази в крові – він виявився більшим у пацієнтів із ЦА  

1-2-ї стадій без ЦД2, і показниками глікемії та HbA1c, які були очікувано 

вищими в хворих на ЦД2.  

Для пацієнтів із ЦД2 і ЦА 3-ї стадії виявлено декомпенсацією системи 

антиоксидантного захисту, розвиток атерогенної дисліпідемії, коротші 

теломери ДТ на тлі нижчого рівня ФА та очікувано вищі показники глікемії 

натще та HbA1c порівняно з відповідними показниками пацієнтів із ЦА без 

ЦД2. 

Виявлено, що пацієнти з предіабетом відрізнялися від хворих без ЦД2 

лише рівнем ФА (кількість км на день), яка в середньому була в них втричі 

меншою, тоді як від хворих на ЦД2 – нижчим на 35% рівнем ситуативної 

тривоги, товстішим на 10% КІМ, більш вираженою гіперсимпатикотонією 

(НЧ був на 45% вищим) нижчою нейро-гуморальною активністю 

(триангулярній індекс був на 35% нижчим). 
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РОЗДІЛ 4. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЯ, МАГІСТРАЛЬНИХ 

АРТЕРІЙ, ВАРІАТИВНІСТЮ РИТМУ СЕРЦЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ  

У ФОРМУВАННІ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ  

ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 

 

4.1 Взаємозв’язки між структурно-функціональним станом серця 

та варіативністю серцевого ритму залежно від віку, статі, 

локалізації ішемічного осередку в хворих із церебральним 

атеросклерозом 1-3-ї стадій 

 

Завданням даного фрагменту роботи було виявлення взаємозв’язків 

між показниками ВРС і структурно-функціонального стану серця в пацієнтів 

із ЦА 1-3-ї стадій, у тому числі залежно від півкульної локалізації ішемічного 

осередку. 

Для вирішення цього завданні проведено кореляційний аналіз із 

розрахунком коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. За його результатами 

в загальній групі пацієнтів, які перенесли ІІ, встановлено негативний 

кореляційний зв’язок між показниками ІММЛШ і НЧ/ВЧ%, а в групі 

пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій (без ІІ) виявлено негативний зв’язок ІОТСЛЖ з 

індексом HRV і позитивний – з індексом НЧ/ВЧ, а також позитивні зв’язки 

показника діастолічної функції міокарда ЛШ із HRV і триангулярним 

індексом (табл. 4.1, 4.2). 

Проведено також порівняльний аналіз наявності кореляційних зв’язків 

досліджуваних показників між групами пацієнтів із різною локалізацією ІІ. У 

пацієнтів з ІІ в ЛП виявлено позитивний зв’язок ММЛШ і PNN50% і 

негативний – між ММЛШ та ІММЛШ НЧ/ВЧ%, тоді як для пацієнтів із 

локалізацією ІІ у ПП жодних зв’язків показників ВРС і структурно-

функціонального стану серця встановлено не було (табл. 4.3, 4.4). 
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Таблиця 4.1  

Коефіцієнт кореляції Спірмена (r) для основних показників 

варіативності ритму серця та структурно-функціонального стану серця  

в пацієнтів із церебральним атеросклерозом та ішемічним інсультом 

Показник ММЛШ ІММЛШ ФВ Дилатація ЛШ ІОТСМ Е/А 

РNN 50 0,113 0,139 -0,144 0,036 -0,002 0,089 

РNN 50% 0,150 0,105 -0,179 0,026 -0,059 0,058 

НЧ/ВЧ -0,052 -0,164 0,084 0,012 -0,075 -0,052 

НЧ/ВЧ% -0,169 -0,298* 0,119 -0,137 -0,034 0,049 

 

Примітка.  – p0,05. 

 

Таблиця 4.2  

Коефіцієнт кореляції Спірмена (r) для основних показників 

варіативності ритму серця та структурно-функціонального стану серця в 

пацієнтів із церебральним атеросклерозом 1-2-ї стадій 

Показник HRV ТІ РNN 50 РNN 50% НЧ/ВЧ НЧ/ВЧ% 

ММЛШ -0,127 -0,097 -0,083 -0,081 0,120 0,130 

ІММЛШ -0,044 -0,034 -0,008 -0,010 0,011 0,015 

ФВ -0,007 -0,012 -0,064 -0,067 -0,134 -0,130 

Дилатація ЛШ 0,098 0,056 0,093 0,064 -0,115 -0,092 

ІОТСМ -0,196* -0,154 -0,150 -0,132 0,183* 0,165 

Е/А 0,202* 0,217* 0,124 0,108 -0,060 -0,076 

 

Примітки:  

1) ТІ – триангулярній індекс; 

2)  – p0,05. 
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Отже, найбільшу кількість взаємозв’язків показників структурного 

ремоделювання міокарда та діастолічної функції ЛШ виявлено в групі 

пацієнтів з ЦА 1-2-ї стадій (без ІІ). Крім того, певні зв’язки встановлено в 

пацієнтів, які перенесли ІІ в ЛП, але не в ПП. 

 

Таблиця 4.3 

Коефіцієнт кореляції Спірмена (r) для основних показників 

варіативності ритму серця та структурно-функціонального стану серця в 

пацієнтів із церебральним атеросклерозом та ішемічним інсультом у 

лівій півкулі головного мозку 

Показник ММЛШ ІММЛШ ФВ Дилатація ЛШ ІОТСМ Е\А 

HRV 0,108 0,110 0,086 -0,027 -0,001 0,178 

ТІ 0,033 0,052 0,115 0,008 -0,042 0,243 

РNN 50 0,277 0,264 -0,071 -0,001 0,102 0,136 

РNN 50% 0,322* 0,243 -0,105 -0,081 0,068 0,067 

НЧ/ВЧ -0,204 -0,268 0,020 -0,057 -0,267 -0,128 

НЧ/ВЧ% -0,304* -0,373* 0,043 -0,184 -0,259 -0,048 

 

Примітки:  

1) ТІ – триангулярній індекс; 

2)  – p0,05. 

 

Наступним етапом було виявлення зв’язку між ММЛШ і показниками 

ВРС, для чого проведено кореляційний аналіз із розрахунком коефіцієнта 

рангової кореляції Спірмена. За результатами даного аналізу в загальній 

групі пацієнтів, які перенесли ІІ, виявлено негативний кореляційний зв’язок 

між показниками ММЛШ і НЧ/ВЧ%, тоді як у групі пацієнтів з ЦА 1-2-ї 

стадій без ІІ зв’язків не встановлено. 
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Таблиця 4.4  

Коефіцієнт кореляції Спірмена (r) для основних показників 

варіативності ритму серця та структурно-функціонального стану серця в 

пацієнтів із церебральним атеросклерозом та ішемічним інсультом у 

правій півкулі головного мозку 

Показник ММЛШ ІММЛШ ФВ Дилатація ЛШ ІОТСМ Е/А 

HRV -0,105 -0,243 -0,088 0,042 -0,099 0,110 

ТІ -0,077 -0,254 -0,043 0,020 -0,074 0,116 

РNN 50 -0,084 0,067 -0,136 0,102 -0,076 0,064 

РNN 50% -0,045 0,036 -0,214 0,220 -0,187 0,086 

НЧ/ВЧ 0,133 -0,061 0,119 0,056 0,024 -0,031 

НЧ/ВЧ% -0,011 -0,243 0,174 -0,120 0,113 0,102 

 

Примітки:  

1) ТІ – триангулярній індекс; 

2)  – p0,05. 

 

Отже, наявність негативного кореляційного зв’язку між ММЛШ і 

співвідношенням характеристик симпатичного/парасимпатичного відділів 

ВНС у постінсультних пацієнтів і відсутність такого в пацієнтів із 

початковими проявами ЦА засвідчують більше виражені фізіологічні 

взаємозв’язки та менше виражену автономію вегетативної нервової системи 

після значущої кардіоваскулярної події в пацієнтів із проявами ЦА. 
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4.2. Взаємозв’язки між структурно-функціональним станом серця, 

екстра- та інтракраніальних артерій, системною та мозковою 

гемодинамікою та ВРС у хворих із церебральним атеросклерозом 

 

Для виявлення взаємозв’язків між показниками ВРС, структурно-

функціонального стану серця та церебральних судин також проведено 

кореляційний аналіз із розрахунком коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. 

За його результатами в загальній групі пацієнтів, які перенесли ІІ, 

встановлено прямий кореляційний зв’язок ІММЛШ та ІОТСЛШ із ЛСШК у 

ПА ліворуч і негативний кореляційний зв’язок ІММЛШ із ЛСШК у СМА 

ліворуч і ЗМА праворуч, а також ФВ ЛШ виявилася обернено пропорційною 

ЛСШК у ВСА ліворуч (табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

Коефіцієнт кореляції Спірмена (r) основних показників структурно-

функціонального стану серця та церебральних судин у пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом 3-го ступеня 

ЛСШК ІММЛШ Е/А ІОТСЛШ НЧ/ВЧ% ФВ іКДО 

ЗСА права 0,117 -0,083 -0,144 -0,083 -0,027 0,110 

ЗСА ліва 0,112 -0,008 -0,179 -0,008 0,008 0,116 

ВСА права 0,013 -0,064 0,084 -0,064 -0,001 0,064 

ВСА ліва 0,145 0,093 0,119 0,093 -0,324* 0,086 

ХА права 0,139 -0,150 0,134 -0,150 0,131 -0,031 

ХА ліва 0,323* 0,124 0,337* 0,124 0,042 0,102 

СМА права 0,135 0,086 -0,243 0,130 0,020 -0,027 

СМА ліва -0,343* 0,115 -0,254 0,015 0,102 0,008 

ЗМА права -0,335* -0,071 0,067 -0,130 0,220 -0,001 

ЗМА ліва 0,113 -0,105 0,036 -0,092 0,056 -0,081 

ОА  0,150 0,020 -0,061 0,165 -0,027 -0,057 

ТКІМ праворуч -0,052 0,043 -0,243 -0,076 0,008 -0,184 

ТКІМ ліворуч -0,169 0,136 0,139 0,132 -0,001 0,133 

 

Примітка: * – p0,05. 
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У групі пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій, по-перше, зв’язків досліджуваних 

характеристик виявлено в 2,5 раза менше, по-друге, вони мали абсолютно 

інший характер. Якщо в групі пацієнтів з ІІ кореляційні зв’язки виявлено в 

основному між ЛСШК та основними показниками геометрії та загальної 

скоротливості ЛШ, то в пацієнтів із ЦА 1-2-ї садій (без ІІ) ЛСШК корелювала 

з показниками ВРС і діастолічної функції ЛШ, іншими словами, визначено 

певну автономію церебральної та кардіальної гемодинаміки (табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 

Коефіцієнт кореляції Спірмена (r) основних показників структурно-

функціонального стану серця та церебральних судин у пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом 1-2-го ступеня 

ЛСШК ІММЛШ Е/А ІОТСЛШ НЧ/ВЧ% ФВ КДО 

ЗСА права -0,144 0,042 0,113 0,036 0,086 0,067 

ЗСА ліва -0,179 0,020 0,150 0,026 0,115 0,036 

ВСА права 0,084 0,102 -0,052 0,238* -0,071 -0,061 

ВСА ліва 0,119 0,220 -0,169 -0,144 -0,105 -0,141 

ХА права 0,067 0,056 0,139 -0,179 0,020 -0,172 

ХА ліва 0,036 0,130 0,110 0,084 0,043 0,081 

СМА права 0,067 0,015 0,116 0,119 -0,142 0,112 

СМА ліва 0,036 -0,130 0,064 -0,027 -0,172 -0,008 

ЗМА права -0,061 -0,002 0,086 0,008 0,081 -0,064 

ЗМА ліва 0,052 -0,059 -0,031 -0,001 0,119 0,093 

ОА  0,264 -0,075 0,102 -0,081 0,130 -0,150 

ТКІМ праворуч 0,243 -0,034 0,032 -0,057 0,015 0,124 

ТКІМ ліворуч -0,268 0,246* 0,025 -0,184 -0,130 0,139 

 

Примітка. * – p0,05. 
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За результатами порівняння груп пацієнтів із різною локалізацією 

ішемічного осередку встановлено практично однакову кількість 

взаємозв’язків для пацієнтів з ІІ в ЛП і ПП (табл. 4.7, 4.8). Відмінність між 

групами полягала лише в тому, що в пацієнтів із локалізацією ІІ в ПП 

виявлено кореляційні зв’язки показників церебрального кровообігу з 

характеристиками діастолічної функції та системної гемодинаміки, а в 

пацієнтів із лівопівкульною локалізацією ІІ зв’язків церебрального 

кровообігу з характеристиками діастолічної функції ЛШ не визначено, але 

доведено наявність прямих кореляційних зв’язків із геометрією ЛШ і ВРС. 

Таблиця 4.7 

Коефіцієнт кореляції Спірмена (r) основних показників структурно-

функціонального стану серця та церебральних судин у пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом та ішемічним інсультом у правій півкулі 

головного мозку 

ЛСШК ІММЛШ Е/А ІОТСЛШ НЧ/ВЧ% ФВ КДО 

ЗСА права -0,002 -0,027 0,130 -0,027 0,042 0,134 

ЗСА ліва -0,059 0,008 0,015 0,008 0,020 0,437* 

ВСА права -0,075 -0,001 -0,130 -0,001 0,102 0,067 

ВСА ліва -0,034 0,446* -0,092 -0,081 0,220 0,036 

ХА права -0,027 0,130 0,165 -0,057 0,056 -0,061 

ХА ліва 0,008 0,015 -0,076 -0,184 -0,144 0,067 

СМА права -0,001 -0,130 0,139 0,116 -0,179 0,036 

СМА ліва 0,130 -0,027 0,086 0,064 0,084 - 0,542* 

ЗМА права 0,015 0,008 0,115 0,086 0,119 0,135 

ЗМА ліва -0,130 -0,001 -0,071 -0,031 0,139 0,113 

ОА  -0,092 -0,081 -0,105 0,102 - 0,449* 0,150 

ТКІМ праворуч 0,165 -0,057 0,020 0,031 0,036 -0,052 

ТКІМ ліворуч -0,076 -0,184 0,043 0,022 0,026 -0,169 

 

Примітка. * – p0,0 
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Таблиця 4.8 

Коефіцієнт кореляції Спірмена (r) основних показників структурно-

функціонального стану серця та церебральних судин у пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом та ішемічним інсультом у лівій півкулі 

головного мозку 

 

ЛСШК ІММЛШ Е/А ІОТСЛШ НЧ/ВЧ% ФВ КДО 

ЗСА права 0,015 -0,027 0,113 0,086 -0,027 0,130 

ЗСА ліва -0,130 0,008 0,150 0,115 0,008 0,015 

ВСА права -0,092 -0,001 -0,052 -0,071 -0,001 -0,130 

ВСА ліва 0,165 -0,081 -0,169 -0,105 - 0,341* -0,138 

ХА права -0,076 -0,057 0,137 0,020 -0,133 0,338* 

ХА ліва 0,335* -0,184 0,343* 0,043 0,067 0,139 

СМА права -0,027 0,034 -0,083 0,042 0,036 0,130 

СМА ліва 0,008 0,022 -0,008 0,020 -0,061 0,015 

ЗМА права -0,001 -0,144 -0,064 0,102 0,139 -0,130 

ЗМА ліва -0,081 -0,179 0,093 0,220 -0,002 -0,092 

ОА  -0,057 0,084 -0,150 0,056 -0,059 0,165 

ТКІМ праворуч -0,184 0,119 0,124 0,139 -0,075 -0,076 

ТКІМ ліворуч -0,138 -0,133 -0,139 0,328* -0,034 0,133 

 

Примітка. * – p0,05. 

 

Кількість кореляційних зв’язків у пацієнтів, які перенесли ІІ, була в  

2,5 раза більшою, ніж у пацієнтів без ІІ, що побічно вказує в першу чергу на 

порушення авторегуляції мозкового кровообігу після ІІ, але також саме 

невелика кількість зв’язків може наштовхувати на думку про відсутність 

тісної взаємодії системи мозок-серце в даної категорії пацієнтів. Цікаво 

відзначити, що взаємозв’язків мозкового кровообігу з ВНС у постінсультних 
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пацієнтів взагалі не виявлено, але вони мали місце в пацієнтів із ЦА 1-2-го 

ступенів. 

 

4.3. Виявлення чинників розвитку ішемічного інсульту в пацієнтів 

із церебральним атеросклерозом і цукровим діабетом 2-го типу 

 

Завданням даного фрагменту дослідження була розробка підходу до 

прогнозування розвитку ІІ на підставі визначення показників структурно-

функціонального стану серця та церебральних судин і ВРС у пацієнтів із 

ЦА і ЦД2. Пацієнтів розподілили на 2 групи: 1-ша група – ЦА (без ІІ), ІІ – 

ЦА+ІІ (табл. 4.9). Кількість пацієнтів із ЦД2, середні показники глікемії 

натще та HbA1c були порівнянними в обох групах. В усіх пацієнтів на 

момент обстеження було досягнуто цільових значень АТ і компенсації 

ЦД2. 

Величина ТКІМ з обох боків була значуще (p<0,05) більшою у 

пацієнтів групи ІІ. Причому групи не різнилися за показниками структурно-

функціонального стану серця: ФВ, ММЛШ, КДО, і показники діастолічної 

функції серця були порівнянними. Співвідношення НЧ/ВЧ відображає стан 

симпато-парасимпатичного балансу ВНС. Великі значення цього показника 

свідчить про переважання тонусу симпатичного відділу ВНС, що й було 

виявлено в пацієнтів групи І, а триангулярний індекс та індекс HRV, що 

застосовуються для оцінки загальної ВРС, практично не різнилися між 

групами та перевищували нормальні міжнародні значення. 

Для виявлення чинників, що впливають на розвиток інсульту, в 

загальній когорті пацієнтів, використовували метод побудови логістичних 

моделей регресії [3]. На виділених значущих чинниках ризику було 

побудовано багатофакторну модель логістичної регресії, до якої увійшли 

показники, наведені в таблиці 4.9. Встановлено значущий позитивний зв’язок 

інсульту із статтю та МШПд і негативний – з іКДР. 
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Таблиця 4.9 

Клініко-інструментальна та лабораторна характеристика пацієнтів, 

М±SD або Me (QI; QIII) 

 

Показник ЦА (n=131) ЦА+ІІ (n=89) p 

Вік, роки  65,1±10,5 65,4±9,1 0,83 

Чоловіків,% 21,2 51,7 0,01 

ЦД2,% 38,1 37,3 0,58 

Глікемія натще, 

ммоль/л 
5,1±0,6 5,0±0,7 0,88 

ТКІМ праворуч, см 1,00 (0,90; 1,02) 1,00 (1,00; 1,10) 0,02 

ТКІМ ліворуч, см 1,00 (0,90; 1,10) 1,00 (1,00; 1,20) 0,02 

Індекс HRV 8 (6; 9) 7 (5; 9) 0,52 

Триангулярний 

індекс 
112 (88; 152) 96 (80; 134) 0,23 

НЧ/ВЧ -49,275 (-183,25; 1,89) 0,39 (-61,39; 3,242) 0,01 

ІКДР 2,71 (2,38;2,95) 2,59 (2,39;2,74) 0,28 

ІКСР 1,81 (1,56;2,01) 1,69 (1,56;1,84) 0,33 

ТМШПд, см 1,02 (1,10; 1,20) 1,20 (1,00; 1,30) 0,01 

КДО, мл 106 (89,6; 134,3) 101 (89,6; 125,3) 0,30 

ФВ,% 62,0±4,2 61,9±4,2 0,91 

ММЛШ, г 193 (152; 244) 173 (137,5; 221,25) 0,21 

Е/А 0,82 (0,7; 1,14) 0,83 (0,722; 1,13) 0,94 

Е/Е’ 8 (6; 8) 7 (6; 8) 0,19 

 

Виявлено добру узгодженість виділених ознак із ризиком розвитку ІІ – 

AUC=0,94 (95% CI 0,91-0,97) (рис. 4.1), що може вказувати на повноту 

моделі та предикторів інсульту, розглянутих в даному дослідженні. Всі 

наведені в таблиці 4.10 показники були вагомими в загальній 
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багатофакторної моделі, хоча статистичного підтвердження для деяких 

отримано не було. 

 

Рис. 4.1. ROC-крива 4-факторної моделі прогнозування ризику 

розвитку ішемічного інсульту у пацієнтів із церебральним атеросклерозом – 

AUC=0,94 (95% CI 0,91-0,97). 

 

Таблиця 4.10 

Результати багатофакторного аналізу показників структурно-

функціонального стану серця в обстежених 

Незалежна 

змінна 

Коефіцієнт регресії, 

b±m 
p OR (95% CI) 

Стать, ч 1,77±0,46 0,01 5,91 (2,37-14,71) 

ІКДР -4,22±1,53 0,01 0,01 (0,01-0,29) 

ІКСР 3,40±2,10 0,10 30,03 (0,48-1854,15) 

МШПд 2,19±0,83 0,01 8,96 (1,74-45,96) 
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Для виявлення чинників, що впливають на розвиток інсульту в 

пацієнтів із ЦД2, було побудовано окремо логістичну модель регресії за тим 

же алгоритмом, що й для загальної групи пацієнтів із ЦА. На виділених 

значущих чинниках ризику побудовано багатофакторну модель логістичної 

регресії, в яку увійшли показники, наведені в таблиці 4.11. Виявлено 

значущий позитивний зв’язок інсульту з глікемією натще та ТКІМ і 

негативний – із показником діастолічної функції ЛШ Е/А (табл. 4.12). 

 

Таблиця 4.12 

Результати багатофакторного аналізу показників структурно-

функціонального стану серця та судин у пацієнтів із церебральним 

інсультом і цукровим діабетом 2-го типу 

 

Незалежна 

змінна 

Коефіцієнт регресії, 

b±m 
р OR (95% CI) 

Глікемія натще 8,06±4,06 0,05 3171,35 (1,11-9036025,97) 

МШПд -1,27±0,91 0,10 0,28 (0,05-1,66) 

Е/А -6,19±3,21 0,05 0,01 (0,01-1,12) 

ТКІМ 15,84±7,93 0,05 7,56 (1,33-42,80) 

 

 

Виявлено високу узгодженість виділених ознак із ризиком розвитку ІІ – 

AUC=0,99 (95% CI 0,94-1,00) (рис. 4.2), що свідчить про повноту моделі та 

розглянутих предикторів інсульту. Всі наведені в таблиці 4.12 показники 

були вагомими в загальній багатофакторній моделі, хоча вірогідності для 

деяких отримано не було. Ймовірно, необхідний більший розмір вибірки. 
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Рис. 4.2. ROC-крива 4-факторної моделі прогнозування ризику 

розвитку ішемічного інсульту в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу – 

AUC=0,99 (95% CI 0,94-0,00). 

 

Отже, за результатами багатофакторного регресійного аналізу для 

пацієнтів із ЦА та ІІ доведено наявність зв’язку ризику розвитку ІІ з 

товщиною МШПд, іКСР, іКДР і чоловічою статтю – AUC=0,94 (95% CI 0,91-

0,97), а для пацієнтів із ЦД2 і ЦА – з глікемією натще, товщиною МШПд, 

ТКІМ та Е/А – AUC=0,99 (95% CI 0,94-1,00). 
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4.4. Взаємозв’язки між структурно-функціональним станом серця, 

екстра- та інтракраніальних артерій, системною та мозковою 

гемодинамікою, варіативністю ритму серця, 

нейропсихологічним станом, маркерами оксидативного стресу та 

вмістом глікованого гемоглобіну, довжиною теломер, активністю 

теломерази в хворих із церебральним атеросклерозом і цукровим 

діабетом 2-го типу 

 

На першому етапі завданням даного фрагменту було виявлення зв’язків 

за допомогою кореляційного аналізу Спірмена вмісту HbA1c із показниками 

структурно-функціонального стану серця та церебральних судин, ВРС, 

ліпідного спектру, ДТ, активністю теломерази, маркерами оксидативного 

стресу, нейропсихологічним статусом у хворих на ЦД2 і ЦА 1-3-ї стадій 

(рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Кореляційні зв’язки вмісту глікованого гемоглобіну з 

досліджуваними показниками.  

 



 

 

243 

 

Рівень HbA1c у пацієнтів із ЦД2 і ЦА 1-2-ї стадій виявився пов’язаним 

із рівнем особистісної тривоги (r=-0,23), показником 

симпато/парасимпатичного балансу ВНС (r=-0,23) і станом діастолічної 

функції ЛШ (r=0,22), а у пацієнтів із ЦД2 і ЦА 3-ї стадії – лише з рівнем СОД 

(r=-0,41), що дозволяє говорити про тісні взаємозв’язки метаболічних, 

вегетативних і структурно-функціональних змін серця та церебральних судин 

на тлі ЦД2 вже на перших стадіях ЦА.  

На другому етапі проведено кореляційний аналіз Спірмена зв’язків ДТ 

й активності теломерази з показниками структурно-функціонального стану 

серця, церебральних судин, ВРС, ліпідного спектру, маркерами 

оксидативного стресу, нейропсихологічним статусом хворих на ЦД2 і ЦА  

1-3-ї стадій (рис. 4.4). 

 

 

 

Рис. 4.4. Кореляційні зв’язки довжини теломер й активності теломерази 

з досліджуваними показниками.  
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За результатами аналізу встановлено, що в хворих на ЦД2 на перших 

стадіях ЦА ДТ було пов’язано лише з рівнем HbA1c, а в пацієнтів із ЦД2 

після перенесеного ІІ – з показниками геометрії ЛШ (ТМШП, ТЗСЛШ), 

рівнем глутатіону та станом ВНС, тоді як для активності теломерази 

виявлено кореляційний зв’язок лише в пацієнтів із ЦД2 і ЦА 1-2-ї стадій і 

лише з ФА. 

 

 

Резюме до розділу 4 

 

Доведено, що в пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій (без ІІ) зниження ВСР з 

активацією симпатичної нервової системи пов’язано з концентричним 

ремоделюванням ЛШ і більш вираженою діастолічною дисфункцією ЛШ. 

Наявність ішемічного осередку в ЛП головного мозку, на відміну від 

його розташування в ПП, визначає більш виражені зміни ВСР у хворих у 

міру збільшення ступеня гіпертрофії ЛШ, що спричиняє більший ризик 

розвитку повторних судинних подій.  

Наявність зворотного кореляційного зв’язку між ММЛШ і 

співвідношенням активності симпатичного/парасимпатичного відділів ВРС у 

постінсультних пацієнтів і відсутність такої в пацієнтів із початковими 

проявами ЦА свідчить про більш виражені фізіологічні взаємозв’язки і  

менш виражену автономію ВНС після настання значущої кардіоваскулярної 

події. 

Кількість кореляційних зв’язків показників мозкового кровообігу зі 

структурно-функціональними показниками серця в пацієнтів, які перенесли 

ІІ, в 2,5 раза перебільшує таку в пацієнтів без ІІ, що побічно вказує в першу 

чергу на порушення авторегуляції мозкового кровообігу після ІІ, але також 

саме невелика кількість зв’язків може наштовхувати на думку про 

відсутність тісної взаємодії системи мозок-серце у таких пацієнтів.  
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На відміну від пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій, взаємозв’язку стану 

кровообігу з ВНС у постінсультних пацієнтів взагалі не виявлено.  

У пацієнтів без ЦД2 із ЦА та ІІ виявлено зв’язки ТМШПд, ІКСР, ІКДР 

із чоловічою статтю – AUC=0,94 (95% CI 0,91-0,97), а в пацієнтів із ЦА на тлі 

ЦД2 – глікемії натще, ТМШПд і ТКІМ з Е/А – AUC=0,99 (95% CI 0,94-1,00). 

Рівень HbA1c у пацієнтів із ЦД2 і ЦА 1-2-ї стадій був пов’язаний із 

рівнем особистісної тривоги, показником симпато/парасимпатичного балансу 

ВНС і станом діастолічної функції ЛШ, а в пацієнтів з ЦД2 і ЦА 3-ї стадії – 

лише з рівнем СОД, що дозволяє говорити про тісні взаємозв’язки 

метаболічних, вегетативних і структурно-функціональних змін серця та 

церебральних судин на тлі ЦД2 лише на перших стадіях ЦА.  

У хворих на ЦД2 на перших стадіях ЦА для ДТ виявлено кореляційні 

зв’язки лише з рівнем HbA1c, а в хворих на ЦД2 після перенесеного ІІ – з 

показниками геометрії ЛШ (ТМШП, ТЗСЛШ), рівнем глутатіону та станом 

ВНС. 
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РОЗДІЛ 5. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЯ ТА МАГІСТРАЛЬНИХ 

АРТЕРІЙ, ВАРІАТИВНІСТЮ РИТМУ СЕРЦЯ, АКТИВНІСТЮ 

ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ, ДОВЖИНОЮ ТЕЛОМЕР ТА 

АКТИВНІСТЮ ТЕЛОМЕРАЗИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНСУЛЬТУ ТА НАЯВНОСТІ ЦУКРОВОГО 

ДІАБЕТУ 

 

5.1. Взаємозв’язки між структурно-функціональним станом серця, 

екстра- та інтракраніальних артерій, системною та мозковою 

гемодинамікою та варіативністю серцевого ритму залежно від 

довжини теломер й активності теломерази в хворих із 

церебральним атеросклерозом 

 

Завданням даного фрагменту дослідження було визначення 

взаємозв’язку довжини теломер й активності теломерази з показниками 

ліпідного спектру, структурно-функціонального стану серця та 

церебральних судин і ВРС у пацієнтів із ЦА 1-3-го ступенів і ЦД2. 

Пацієнтів розподілили на 2 групи: перша – ЦА (без ІІ), друга – ЦА+ІІ). 

Загальну характеристику груп наведено в таблиці 5.1. Частка пацієнтів із 

ЦД2 і середній рівень глюкози в крові натще були порівнянними в обох 

групах.  

У результаті аналізу виявлено, що в групі пацієнтів із ЦА 1-2-го 

ступенів рівні ЗХС і ЛПНЩ були значуще вищими (p<0,05), а рівень ЛПВЩ 

– нижчим, ніж у групі пацієнтів, які перенесли ІІ. Товщина КІМ з обох боків 

була вірогідно (p<0,05) більшою в пацієнтів групи ЦА+ІІ 
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Таблиця 5.1 

Клініко-інструментальна та лабораторна характеристика пацієнтів, 

М±SD або Me (QI; QIII) 

 

Показник ЦА (n=86) ЦА+ІІ (n=75) р 

Активність теломерази, 

у.о. 
3,22 (2,423; 4,23) 2,85 (1,823; 4,627) 0,485 

Довжина теломер, у.о. 2,51 (2,133; 3,298) 2,66 (2,2; 3,52) 0,325 

Вік, роки 65,1±10,5 65,4±9,1 0,83 

Чоловіки, n (%) 18 (21,2%) 39 (52%) 0,001 

ЦД2, n (%) 19 (22,1%) 13 (17,3%) 0,58 

ЗХС, ммоль/л 5,7 (5,2; 6,5) 5,3 (4,4; 6,475) 0,017 

ТГ, ммоль/л 1,31 (1,06; 2,38) 1,55 (1,15; 2,54) 0,156 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,54 (1,38; 1,687) 1,5 (1,33; 1,54) 0,035 

ЛПНЩ, ммоль/л 3,345 (2,73; 4,32) 2,73 (2,253; 4,13) 0,011 

ЛПДНЩ, ммоль/л 0,585 (0,47; 1,07) 0,69 (0,51; 1,14) 0,167 

Глікемія натще, ммоль/л 5,1±0,6 5,0±0,7 0,88 

ІА 2,7 (2,37; 3,4) 2,7 (2,06; 3,33) 0,739 

ТКІМ праворуч, см 1,00 (0,90; 1,02) 1,00 (1,00; 1,10) 0,018 

ТКІМ ліворуч, см 1,00 (0,90; 1,10) 1,00 (1,00; 1,20) 0,016 

HRV 8 (6; 9) 7 (5; 9) 0,524 

Триангулярний індекс 112 (88,; 152,) 96 (80,; 134,) 0,233 

НЧ/ВЧ 
-49,275  

(-183,25; 1,89) 

-0,39  

(-61,39; 3,242) 
0,012 

КДО, мл 106 (89,6; 134,) 101 (89,6; 125,3) 0,302 

ФВ,% 62,0±4,2 61,9±4,2 0,91 

ММЛШ, г 193 (152; 244) 173 (137,5; 221,3) 0,211 

Е/А 0,82 (0,7; 1,14) 0,83 (0,722; 1,13) 0,943 

Е/Е’ 8 (6; 8) 7 (6; 8) 0,185 
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Примітки:  

1) індекс HRV – індекс варіативності ритму серця;  

2) НЧ/ВЧ – співвідношення низькочастотного спектра з 

високочастотним;  

3) КДО – кінцево-діастолічний об’єм; 

4) ФВ – фракція викиду;  

5) ММЛШ – маса міокарда лівого шлуночка; 

6) Е/А й Е/Е’ – показники діастолічної функції лівого шлуночка. 

 

Натомість групи не різнилися за середніми показниками структурно-

функціонального стану серця: ФВ, ММЛЩ, КДО, і характеристики 

діастолічної функції серця були порівнянними.  

Показник НЧ/ВЧ відображає стан симпато-парасимпатичного балансу 

ВНС. Високі значення цього показника свідчить про переважання тонусу 

симпатичного відділу ВНС, що й було виявлено в пацієнтів групи ЦА, 

причому триангулярний індекс та індекс HRV, що застосовуються для 

загальної оцінки ВРС, не різнилися в обох групах і перевищували міжнародні 

показники норми. Обидві групи були порівнянними за показниками довжини 

теломер й активності теломерази (p>0,05). 

Для виявлення чинників, що впливають на довжину теломер, 

використовували метод побудови логістичних моделей регресії. Для 

побудови моделей застосовували такі категорії: коротші теломери –  

T/S<2,61 у.о. (низький і середній тертилі), довші теломери – T/S≥2,61 у.о.  

За результатами однофакторного регресійного аналізу виявлено 

вірогідний (p=0,02) зв’язок довжини теломер із показником Е/А (табл. 5.2). 

 Важливо враховувати і той факт, що саме комбінація чинників ризику, 

а не кожен із них окремо, може призводити до вкорочення теломер [16]. Для 

відбору сукупності значущих чинників ризику використовували метод 

покрокового включення/виключення ознак (Stepwise із порогом виключення 

p>0,15 і порогом включення p<0,03). На виділених значущих чинниках 
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ризику було побудовано багатофакторну модель логістичної регресії, до якої 

увійшли показники, наведені в таблиці 5.3. Встановлено значущий 

позитивний зв’язок довжини теломер з Е/А та ЛПДНЩ, а також негативний 

зв’язок із ФВ і ТКІМ праворуч. Виявлено добру узгодженість виділених 

чинників із ризиком вкорочення довжини теломер – AUC=0,79 (CI 0,69-0,87) 

(рис. 5.1), що може вказувати на повноту моделі та предикторів вкорочення 

теломер, розглянутих у даному дослідженні. Усі наведені в таблиці 5.3 

показники є вагомими в загальній багатофакторній моделі, хоча 

статистичного підтвердження для деяких отримано не було. Ймовірно, 

необхідний більший розмір вибірки. 

Таблиця 5.2 

Результати однофакторного регресійного аналізу показників ліпідного 

обміну, варіативності ритму серця, структурно-функціонального стану 

серця та довжини теломер 

 

Незалежні змінні 
Коефіцієнт 

регресії, b±m 
р OR (95% CI) 

Інсульт -0,47±0,44 0,28 0,6 (0,3–1,5) 

ЦД 0,67±0,48 0,16 2,0 (0,8–5,0) 

Вік -0,022±0,021 0,30 0,97 (0,94–1,02) 

 Чоловіча стать 0,00±0,47 1,00 1,0 (0,4–2,5) 

ЗХС -0,16±0,21 0,45 0,9 (0,6–1,3) 

ТГ 0,31±0,27 0,24 1,4 (0,8–2,3) 

ЛПВЩ 0,11±1,05 0,92 1,1 (0,1–8,6) 

ЛПНЩ -0,25±0,21 0,24 0,8 (0,5–1,2) 

ЛПДНЩ 0,70±0,59 0,23 2,0 (0,6–6,4) 

ІА -0,23±0,25 0,35 0,8 (0,5–1,3) 

ТКІМ праворуч -1,82±1,59 0,25 0,16 (0,01–3,7) 

ТКІМ ліворуч -1,94±1,51 0,20 0,14 (0,01–2,8) 
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Продовження табл. 5.2 

Незалежні змінні 
Коефіцієнт 

регресії, b±m 
р OR (95% CI) 

HRV 0,035±0,061 0,56 1,0 (0,9–1,2) 

Триангулярний індекс 0,0021±0,0040 0,59 1,00 (0,99–1,01) 

НЧ/ВЧ -0,00021±0,00050 0,67 1,000 (0,999–1,001) 

КДО -0,0022±0,0073 0,76 1,00 (0,98–1,01) 

ФВ -0,025±0,052 0,63 0,98 (0,88–1,08) 

ММЛШ -0,0037±0,0041 0,37 1,00 (0,99–1,00) 

Е/А 1,56±0,68 0,02 4,8 (1,3–17,8) 

Е/Е’ 0,13±0,11 0,25 1,1 (0,9–1,4) 

 

Таблиця 5.3 

Результати багатофакторного аналізу показників ліпідного обміну, 

варіативності ритму серця, структурно-функціонального стану серця  

та довжини теломер 

 

Незалежні змінні 
Коефіцієнт регресії, 

b±m 
Р OR (95% CI) 

ЦД 1,09±0,57 0,055 3,0 (1,0–9,1) 

ЛПДНЩ 2,02±0,78 0,01 7,5 (1,6–34,9) 

ІА -0,52±0,29 0,08 0,6 (0,3–1,1) 

КІМ праворуч -4,68±2,10 0,03 0,009 (0,002–0,57) 

КДО -0,017±0,010 0,10 0,98 (0,96–1,00) 

ФВ -0,17±0,08 0,04 0,85 (0,72–0,99) 

Е/А 2,75±0,94 0,004 15,6 (2,5–98,6) 
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Рис. 5.1. ROC-крива 7-чинникової моделі прогнозування ризику 

зменшення довжини теломер. 

 

Для виявлення чинників впливу на активність теломерази [1, 2] також 

використовували метод побудови логістичних моделей регресії (табл. 5.4).  

 

Таблиця 5.4 

Результати однофакторного регресійного аналізу показників ліпідного 

обміну, варіативності ритму серця, структурно-функціонального стану 

серця та активності теломерази 

Незалежні змінні 
Коефіцієнт 

регресії, b±m 
р OR (95% CI) 

Інсульт 0,28±0,43 0,52 0,8 (0,3–1,8) 

ЦД 0,44±0,47 0,35 0,6 (0,3–1,6) 

Вік -0,0049±0,0030 0,10 1,00 (0,99–1,00) 

 Чоловіча стать 7,5±2,5 0,02 1790 (3,5–911000) 

ЗХС -0,42±0,41 0,31 0,7 (0,3–1,5) 
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Продовження табл. 5.4 

Незалежні змінні 
Коефіцієнт 

регресії, b±m 
р OR (95% CI) 

ТГ -0,10±0,13 0,44 0,9 (0,7–1,2) 

ЛПВЩ 0,073±0,061 0,23 1,07 (0,95–1,21) 

ЛПНЩ -0,021±0,021 0,31 0,98 (0,94–1,02) 

ЛПДНЩ 0,22±0,47 0,63 1,2 (0,5–3,1) 

ІА -0,40±0,22 0,07 0,67 (0,43–1,03) 

ТКІМ праворуч -0,38±0,27 0,16 0,7 (0,4–1,2) 

ТКІМ ліворуч 0,61±1,05 0,56 1,8 (0,2–14,4) 

HRV -0,30±0,21 0,16 0,7 (0,5–1,1) 

Триангулярний індекс -0,84±0,59 0,16 0,4 (0,1–1,4) 

НЧ/ВЧ -0,52±0,28 0,06 0,60 (0,35–1,02) 

КДО -0,01±1,55 0,99 0,99 (0,04–20,5) 

ФВ -0,83±1,47 0,57 0,43 (0,02–7,8) 

ММЛШ 0,094±0,064 0,14 1,10 (0,97–1,24) 

Е/А 0,0038±0,0040 0,33 1,00 (0,99–1,01) 

Е/Е’ -0,00030±0,00051 0,56 1,000 (0,999–1,001) 

 

Для побудови моделей використовували такі категорії: нижча 

активність теломерази – T/S<3,16 у.o. (низький і середній тертилі); більша 

активність теломерази – T/S ≥ 3,16 y.o. За результатами однофакторного 

регресійного аналізу виявлено лише значущий (p=0,02) зв’язок активності 

теломерази з чоловічою статтю (табл. 5.4). 

Для відбору сукупності значущих чинників ризику, як і для довжини 

теломер, використовували метод покрокового включення/виключення ознак 

(Stepwise з порогом виключення p>0,15 і порогом включення p<0,03). На 

виділених значущих чинниках ризику було побудовано багатофакторну 

модель логістичної регресії, до якої увійшли показники, наведені в таблиці 
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5.5. Встановлено значущий позитивний зв’язок активності теломерази з 

індексом HRV, а також негативний зв’язок з ІА. 

 

Таблиця 5.5 

Результати багатофакторного аналізу показників ліпідного обміну, 

варіативності ритму серця, структурно-функціонального стану серця  

та активності теломерази 

 

Незалежні змінні 
Коефіцієнт 

регресії, b±m 
р OR (95% CI) 

ЛПДНЩ –1,07±0,66 0,11 0,3 (0,1–1,3) 

ІА –0,76±0,35 0,03 0,5 (0,2–0,9) 

HRV 0,54±0,24 0,03 1,7 (1,1–2,8) 

Триангулярний індекс –0,028±0,015 0,07 0,97 (0,94–1,00) 

Е/Е’ –0,28±0,13 0,03 0,75 (0,58–0,98) 

 

Виявлено добру узгодженість виділених чинників із ризиком зниження 

активності теломерази – AUC=0,73 (CI 0,63-0,83) (рис. 5.2), що може 

вказувати на повноту моделі та предикторів зниження активності теломерази, 

розглянутих у даному дослідженні.  
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Рис. 5.2. ROC-крива 5-чинникової моделі прогнозування ризику 

зниження активності теломерази. 

 

Усі наведені в таблиці 5.4 показники були вагомими в загальній 

багатофакторної моделі, хоча статистичної значущості для деяких отримано 

не було. Ймовірно, необхідний більший розмір вибірки. 

 

5.2. Взаємозв’язки довжини теломер, активності теломерази, 

маркерів оксидативного стресу в хворих із церебральним 

атеросклерозом і цукровим діабетом 2-го типу 

 

Завданням даного фрагменту дослідження було визначення 

взаємозв’язку довжини теломер й активності теломерази з показниками 

оксидативного стресу в пацієнтів із ЦА, в тому числі з ІІ в анамнезі, та 

ЦД2. 

Пацієнтів розподіляли на 2 групи залежно від відносної довжини 

теломер й активності теломерази (табл. 5.6, 5.7). Медіана відносної 

довжини теломер склала 2,61 y.o. Пацієнтів із довжиною теломер, меншою 
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від цього показника відносили до групи коротких теломер, а тих, в кого цей 

показник перевищував і дорівнював дане значення – до групи довгих 

теломер (табл. 5.6). Аналогічним чином було виділено групи пацієнтів із 

низькою та високою активністю теломерази. Медіана активності 

теломерази склала 3,16. Частки чоловіків і жінок, пацієнтів з ІІ та ЦД2 були 

порівнянними в обох групах.  

 

Таблиця 5.6 

Основні клінічні характеристики та маркери оксидативного стресу 

залежно від довжини теломер, М±SD або Me (QI-QIII) 

 

Показник 
Довгі теломери 

(n=56) 

Короткі теломери 

(n=30) 
p 

Каталаза (у.о.) 599,68 

(526,662-637,987) 

532,645  

(324,36-554,195) 

0,023 

Глутатіон (мкМ/л) 3,52±0,2 3,58±0,19 0,481 

СОД (у.о.) 8,51 (8,03-9,33) 8,03 (7,87-8,51) 0,301 

Тіобарбітурореактивні 

речовини (мкМ/л) 

17,61  

(16,4-18,827) 

16,585  

(15,94-19,06) 

0,664 

AGE, мкМ/л 31,1±7,6 32,4±7,5 0,683 

Вік, роки 65,8±10,9 61,7±9,2 0,079 

Стать, ж/ч,% 69,6/30,4 70,0/30,0 0,99 

Частка пацієнтів з ІІ,% 51,8 33,3 0,11 

Частка пацієнтів із ЦД,% 28,6 33,3 0,81 

 

У результаті порівняльного аналізу виявлено, що в пацієнтів із ЦА з 

довгими теломерами був значуще вищим рівень каталази, ніж у групі з 

короткими теломерами, а в групі з високою активністю теломерази рівні 

каталази та СОД – вірогідно нижчими, ніж у групі з низькою активністю 

теломерази. Необхідно відзначити, що групи з довгими та короткими 
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теломерами були порівнянними за середнім віком пацієнтів, а вік пацієнтів 

із низькою активністю теломерази був значуще більшим, ніж хворих із 

високою активністю теломерази. 

 

Таблиця 5.7 

Основні клінічні характеристики та маркери оксидативного стресу 

залежно від активності теломерази, М±SD або Me (QI-QIII) 

 

Показник 
Висока активність 

теломерази (n=56) 

Низька активність 

теломерази (n=30) 
Р 

Каталаза (у.о.) 549,405  

(369,85-590,10) 

604,47  

(544,615-699,038) 

0,026 

Глутатіон (мкМ/л) 3,59±0,19 3,46±0,18 0,134 

СОД (у.о.) 8,03 (7,75-8,37) 9,23 (8,55-9,79) 0,002 

Тіобарбітурореактивні 

речовини (мкМ/л) 

16,97  

(16,02-18,775) 

17,81  

(16,355-19,165) 

0,727 

AGE, мкМ/л 32±6,8 31,1±9,1 0,772 

Вік, роки 61 (57-70) 66 (61-79) 0,021 

Стать, ж/ч,% 67,9/32,1 73,3/26,7 0,63 

Частка пацієнтів з ІІ,% 44,6 46,7 0,99 

Частка пацієнтів із ЦД,% 30,4 30,0 0,99 

 

За результатами кореляційного аналізу виявлено вірогідні прямі зв’язки 

довжини теломер із такими маркерами оксидативного стресу, як каталаза та 

СОД (r=0,23 і r=0,21 відповідно), а також активності теломерази з 

глутатіоном (r=0,48). Доведено наявність негативного зв’язку довжини 

теломер із ЦД2 (r=-0,21). З іншими маркерами оксидативного стресу довжина 

теломер і активність теломерази не корелювали. 
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5.3. Довжина теломер, активність теломерази, варіативність ритму 

серця або окислювальний стрес: що з цього найбільше 

асоціюється з атеротромботичним інсультом у літніх людей? 

 

Завданням цього фрагменту дослідження була оцінка впливу маркерів 

окисного стресу та ВРС на виникнення інсульту. 

Пацієнтів розподілили на 2 групи: перша – ЦА+ІІ, друга – ЦА (табл. 

5.8). Частки хворих на ЦД2 та середні показники глікемії натще були 

порівнянними в обох групах. 

Індикатор LF/HF відображає стан симпато-парасимпатичної рівноваги 

ВНС. Великі значення цього показника свідчать про переважання тонусу 

симпатичного відділу ВНС, що спостерігалося (p<0,05) у пацієнтів групи ЦА, 

водночас HF, LF та VLF також були вищими (p<0,05) у цій групі пацієнтів і 

перевищували показники міжнародних нормальних значень. Обидві групи 

були порівнянними за довжиною теломер та активністю теломерази, а також 

маркерами оксидативного стресу, за винятком глутатіону, рівень якого був 

більшим у пацієнтів після інсульту (p>0,05). 

Для виявлення взаємозв’язку показників, наведених у таблиці 5.8, з 

ішемічним (атеротромботичним) інсультом використовували логістичні 

регресійні моделі з урахуванням того факту, що саме поєднання чинників 

ризику, а не кожного з них окремо, може призвести до ІІ [16]. Для вибору 

значущих чинників ризику використано метод поетапного 

включення/виключення змінних (з порогом виключення p>0,2 і порогом 

включення p<0,1). На підставі виявлених значущих чинників ризику було 

побудовано багатоваріантну модель логістичної регресії, яка включала 

показники, наведені в таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.8 

Клінічні, інструментальні та лабораторні характеристики пацієнтів, 

М±SD або Me (QI-QIII) 

 

Показник ЦА+ІI (n=46) ЦА (n=38) P 

Вік, роки 65,5±10,2 66±9,3 0,814 

Стать ж/ч,% 36,8/63,2 76,1/23,9 0,001 

Частка хворих із ЦД,% 84,2/15,8 83,0/17,0 0,89 

Каталаза, у.о. 526±133 541±172 0,658 

Глутатіон, мкМ/л 3,53 (3,435–3,605) 3,43 (3,379–3,498) 0,0037 

СОД, у.о. 8,469  

(7,908–9,191) 

8,509  

(8,028–8,991) 
0,688 

Тіобарбітурореактивні 

речовини (мкМ/л) 

16,755 (15,485–

19,06) 

17,72 (16,897–

18,67) 
0,085 

AGE, мкМ/л 31,6±6,9 29,7±7,9 0,276 

Довжина теломер, у.о. 3,034 (2,238–3,72) 2,735 (2,193–4,13) 0,482 

Активність теломерази, 

у.о. 
3,11 (2,157–5,173) 3,275 (2,420–4,23) 0,856 

HRV 8 (7–11) 7 (5–8) 0,006 

Триангулярний індекс,% 12,6 (9,3–16,275) 11,65 (8,7–12,8) 0,083 

VLF,% 29,5  

(-28,865–54,575) 

46,4  

(37,8–61,4) 
0,003 

LF,% 14,5  

(-72,995–20,3) 

19,4  

(11,7–30,2) 
0,001 

HF,% -28,67  

(-140,13–19,375) 

-18,75 

(-22,78–37,24) 
<0,001 

LF/HF,% -73,3  

(-207,262–109,85) 

-32,6  

(-64,74–121,2) 
0,045 
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Чинники, що їх не наведено в таблиці, до цієї моделі не включали. 

Встановлено статистично значущу позитивну кореляцію між ризиком 

інсульту та чоловічою статтю, триангулярним індексом і низькочастотними 

коливаннями ВРС, а також негативний зв’язок з індексом ВРС і рівнем СОД. 

 

Таблиця 5.9 

Результати багатофакторного аналізу зв’язку інсульту з показниками 

антиоксидантної системи, варіативності ритму серця,  

довжиною теломер та активністю теломерази 

 

Незалежні змінні 
Коефіцієнт регресії, 

b±m 
р OR (95% CI) 

Чоловіча стать 1,99±0,82 0,015 7,33 (1,48–36,3) 

СОД -1,39±0,57 0,014 0,25 (0,08–0,76) 

HRV -1,26±0,42 0,003 0,28 (0,12–0,65) 

Триангулярний індекс 0,54±0,21 0,010 1,72 (1,14–2,60) 

LF 0,048±0,020 0,017 1,05 (1,01–1,09) 

 

Визначено чітку кореляцію між виявленими чинниками та ризиком 

інсульту – AUC=0,92 (95% ДІ 0,69–0,94) (рис. 5.3), що може вказувати на 

повноту моделі та предикторів інсульту, розглянутих у цьому дослідженні. 

Усі показники, наведені в таблиці 5.9, були важливими у загальній 

багатоваріантній моделі. 

 



 

 

261 

 

 

 

Рис. 5.3. Крива ROC 5-чинникової моделі прогнозування ризику 

інсульту. 

 

 

Результати кореляційного аналізу взаємозв’язків основних показників 

структурно-функціонального стану серця та церебральних судин і довжини 

теломер та активності теломерази в пацієнтів із ЦА наведено в таблиці 5.10. 

Отже на питання, чи пов’язано геометрію ЛШ, діастолічну дисфункцію 

та вегетативну модуляцію з маркером клітинного старіння (ДТ), можна дати 

безсумнівну позитивну відповідь, але активність теломерази до цього, 

ймовірно, відношення не має. 
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Таблиця 5.10 

Коефіцієнт кореляції Спірмена (r) основних показників структурно-

функціонального стану серця та церебральних судин і довжини теломер 

та активності теломерази в пацієнтів церебральним атеросклерозом  

1-3-ї стадій 

П
о
к
аз

н
и

к
 

1
 

2
 

В
ік

 

Т
К

ІМ
 

Н
Ч

/В
Ч

 

К
Д

О
 

Ф
В

 

М
М

Л
Ш

 

Е
\А

 

Е
\Е

 

1 0,08 0,05 -0,24 

 

-0,12 -0,11 0,14 -0,14 0,16 0,05 0,08 

2 -0,04 -0,04 -0,14 0,33 0,34 0,09 -0,03 -0,07 0,24

 

0,07 

Вік -0,23 -0,13 0,14 0,42 0,14 -0,13 0,05 -0,02 0,09 0,17 

ТКІМ 0,09 0,34 0,43 -0,05 -0,22 -0,11 0,08 0,04 0,07 0,22 

 

Примітки: 

1) 1, 2 – активність теломерази, 2 – довжина теломер; 

2) * – р<0,05. 

 

 

5.4. Роль довжини теломер у прогнозуванні когнітивних порушень 

у пацієнтів із церебральним атеросклерозом і цукровим діабетом 

 

Завданням даного фрагменту дослідження було вивчення зв’язків між 

довжиною теломер і когнітивними функціями та виявлення предикторів 

когнітивних порушень у пацієнтів із ЦА 1-3 стадій та ЦД2. 
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Пацієнтів розподілили на 2 групи: І – із сумою балів за шкалою MMSE 

26 (помірний когнітивний дефіцит, 26 осіб ), ІІ – із сумою балів за шкалою 

MMSE 26 (легкий когнітивний дефіцит, 135 осіб) (табл. 5.11).  

За результатами аналізу виявлено, що в хворих I групи довжина 

теломер була значуще меншою, пацієнти менше навчалися, в них більш 

вираженими були ситуативна тривога та ТКІМ в обох сонних артеріях, а за 

шкалою MОCA вони мали виражене порушення когнітивних функцій 

(p<0,05). Пацієнти II групи мали більшу довжину теломер, довше навчалися, 

мали високу особистісну тривожність. Групи були порівнянними за віковим і 

статевим складом та показниками активності теломерази (p<0,05). 

Для виявлення чинників, що впливають на когнітивні функції, 

використали метод побудови логістичних моделей регресії. Для побудови 

моделей використовували такі категорії: MMSE26 (помірний когнітивний 

дефіцит, 26 пацієнтів) – випадок (Y=1), MMSE26 (легкий когнітивний 

дефіцит, 161 пацієнт) – не випадок (Y=0).  
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Таблиця 5.11 

Клініко-інструментальна та лабораторна характеристика пацієнтів 

Показник 
I група II група 

р 
Ме QІ; QІІІ Ме QІ; QІІІ 

1 2 3 4 5 6 

ІІ,% 69,2 42,2 0,04 

ЦД,% 42,9 44,5 0,16 

Глікемія натще, ммоль/л 4,951,86 4,871,74 0,76 

HbA1c,% 6,380,76 6,430,57 0,82 

Тривалість ЦД, роки 4,801,78 4,902,10 0,80 

Каталаза (у.о.) 503,92 
439,28; 

599,68 
549,41 

446,46; 

661,93 
0,21 

Глутатіон (мкМ/л) 3,45 3,39; 3,63 3,49 3,38; 3,60 0,85 

СОД (у.о.) 8,51 8,15; 8,87 8,43 7,85; 9,23 0,79 

Тіобарбитурореактивні 

речовини (мкМ/л) 
17,81 16,91; 21,33 17,54 16,03; 19,11 0,35 

Кінцеві продукти 

глікування (AGE) 
27,78 24,54; 33,09 31,66 26,48; 36,45 0,15 

Активність теломерази, 

у.о. 
2,6 1,96; 3,44 3,2 2,34; 4,29 0,32 

Довжина теломер, у.о. 2,34 1,91; 2,49 2,74 2,17; 3,58 0,03 

Навчання, роки 15,5 12,00; 16,00 16 15,00; 18,00 0,01 

MОCA, бали 22 17,00; 22,00 27 25,00; 28,00 0,01 

ТР ситуативна, бали 45 37,00; 45,00 36 32,00; 42,00 0,03 

ТР особистісна, бали 45 36,50; 46,50 47 42,00; 51,00 0,03 

Вік, роки 65,5 61,00; 79,00 63 59,00; 70,75 0,14 

ЛПНЩ, ммоль/л 2,73 2,17; 4,02 2,98 2,73; 4,32 0,14 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 

ТКІМ праворуч, см 1 1,00; 1,10 1 0,96; 1,10 0,03 

ТКІМ ліворуч, см 1 1,00; 1,20 1 1,00; 1,10 0,03 

Кілометраж на день, 

км 
2 1,00; 3,00 2 1,00; 3,00 0,09 

Час перегляду 

телевізора, години 
3 2,00; 5,50 3 2,00; 5,00 0,78 

Індекс HRV 6,50 5,00; 10,00 8 6,00; 9,00 0,17 

КДО, мл 96,50 
88,00; 

126,10 
106,00 

91,40; 

131,50 
0,19 

ФВ,% 62,00 
58,00; 

64,00 
62,00 

58,75; 

64,25 
0,29 

ММЛШ, гр 176,50 
137,00; 

230,00 
182,00 

152,00; 

237,00 
0,58 

Е/А 0,83 0,75; 1,13 0,81 0,70; 1,15 0,57 

Е/Е’ 8,00 6,00; 9,50 7,00 6,00; 8,00 0,09 

 

Примітка. ТР – тривога. 

 

Важливо враховувати й той факт, що саме комбінація чинників ризику, 

а не кожен чинник окремо, може призводити до вкорочення теломер [16]. 

Для відбору сукупності значущих чинників ризику використали метод 

покрокового включення/виключення ознак (Stepwise із порогом виключення 

p>0,15 і порогом включення p<0,03). На виділених значущих чинниках 

ризику побудовано багатофакторну модель логістичної регресії, до якої 

увійшли показники, наведені в таблиці 5.12. 
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Таблиця 5.12 

Результати багатофакторного аналізу показників 

 

Незалежна змінна Коефіцієнт регресії, b±m р OR (95% CI) 

Роки навчання 0,31±0,15 0,03 1,37 (1,02–1,84) 

ТКІМ  -8,77±3,41 0,01 0,0002 (0,001–0,12) 

Довжина теломер 1,33±0,62 0,03 3,78 (1,13–12,65) 

 

Виявлено добру узгодженість виділених ознак із ризиком погіршення 

когнітивних функцій – AUC=0,91 (95% CI 0,82-0,96) (рис. 5.4), що може 

вказувати на повноту моделі та предикторів погіршення когнітивних 

функцій, розглянутих у даному дослідженні. Усі наведені в таблиці 5.12 

показники були вагомими в загальній багатофакторної моделі.  

 

 

Рис. 5.4. ROC-крива 3-факторної моделі прогнозування ризику 

зниження когнітивних функцій: AUC=0,91 (95% CI 0,82-0,96). 
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5.5. Особливості перебігу церебрального атеросклерозу у хворих на 

цукровий діабет 2-го типу  

  

Для виявлення чинників, що впливають на розвиток ЦД2, застосували 

метод побудови логістичних моделей регресії. Для побудови моделей 

використовували такі категорії: наявність ЦД2 – випадок (Y=1), відсутність 

ЦД2 – не випадок (Y=0).  

Важливо враховувати й той факт, що саме комбінація чинників ризику, 

а не кожен чинник окремо, може призводити до розвитку ЦД [16]. Для 

відбору сукупності значущих чинників ризику використали метод 

покрокового включення/виключення ознак (Stepwise із порогом виключення 

p>0,15 і порогом включення p<0,03). На виділених значущих чинниках 

ризику побудовано багатофакторну модель логістичної регресії, до якої 

увійшли показники, наведені в таблиці 5.13. 

 

Таблиця 5.13 

Результати багатофакторного аналізу показників 

 

Незалежна 

змінна 

Коефіцієнт регресії, 

b±m 
р OR (95% CI) 

Стать жіноча -0,81±0,33 0,02 0,44 (0,23–0,85) 

Вік 0,03±0,02 0,11 1,03 (0,99–1,07) 

Товщина МШПд -0,23±0,14 0,11 0,79 (0,59–1,05) 

Товщина ЗСЛШд 0,29±0,15 0,05 1,34 (1,01–1,79) 

Довжина теломер -3,16±2,34 0,18 0,04 (0,01–4,25) 

 

Виявлено добру узгодженість виділених ознак із ризиком розвитку 

ЦД2 – AUC=0,68 (95% CI 0,61-0,74) (рис. 5.5), що може вказувати на повноту 

моделі та предикторів погіршення когнітивних функцій, розглянутих у 
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даному дослідженні. Усі наведені в таблиці 5.13 показники були вагомими в 

загальній багатофакторної моделі.  

 

Рис. 5.5. Крива ROC 5-чинникової моделі прогнозування ризику 

цукрового діабету 2-го типу. 

 

Встановлено тісний зв’язок жіночої статі, віку, довжини теломер і 

товщини стінок ЛШ із розвитком ЦД2. 

 

Резюме до розділу 5 

 

Доведено, що довжина теломер й активність теломерази є 

порівнянними в літніх пацієнтів із ЦА 1-2-го ступеня та таких, які перенесли 

ІІ, в тому числі і з ЦД2. 

На підставі багатофакторного регресійного аналізу виявлено зв’язок 

довжини теломер із ЛПДНЩ, ТКІМ, ФВ і характеристиками діастолічної 

функції ЛШ у пацієнтів із різними стадіями ЦА, в тому числі із ЦД2 – 

AUC=0,79 (95% CI 0,69-0,87), а також активності теломерази з ІА та індексом 
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загальної напруги вегетативної регуляції ритму серця – AUC=0,73 (95% CI 

0,63-0,83). 

У пацієнтів із ЦА 1-3-го ступенів виявлено асоціацію певних маркерів 

оксидативного стресу – каталази, СОД, глутатіону – з довжиною теломер й 

активністю теломерази незалежно від наявності ЦД2.  

У хворих із довшими теломерами рівень каталази виявився значуще 

вищим, ніж у пацієнтів із коротшими теломерами. 

Для пацієнтів із 1-3-го ступенів, в яких активність теломерази була 

більшою, визначено вірогідно нижчі рівні каталази та СОД порівняно з 

даними показниками в пацієнтів із нижчою активністю теломерази. 

За результатами кореляційного аналізу встановлено позитивні зв’язки 

довжини теломер із ТКІМ і показником вегетативного статусу (НЧ/ВЧ), а 

також негативний зв’язок із діастолічної функцією ЛШ. Причому активність 

теломерази, на відміну від довжини теломер, обернено пропорційно залежала 

від віку та ніяк не була пов’язаною зі структурно-функціональним станом 

серця та мозку. 

Показано, що для пацієнтів із ЦА та ЦД2 із помірними когнітивними 

порушеннями характерними є короткі теломери, більш виражена ситуативна 

тривога та потовщення КІМ сонних артерій; для пацієнтів із легкими 

когнітивними порушеннями – довші теломери, висока особистісна 

тривожність і вищий рівень освіти. 

Для хворих на ЦА різних стадій із ЦД2 предикторами когнітивних 

порушень виявилися довжина теломер, ТКІМ і тривалість навчання – 

AUC=0,91 (95% CI 0,82-0,96). 

На підставі багатофакторного регресійного аналізу виявлено зв’язок 

ЦД2 із жіночою статтю, віком, довжиною теломер і товщиною стінок ЛШ у 

пацієнтів із різними стадіями ЦА – AUC=0,68 (95% CI 0,61-0,74). 
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РОЗДІЛ 6. ВПЛИВ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ТЕРАПІЇ НА КЛІНІЧНИЙ 

ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАННЯ, СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

СТАН СЕРЦЯ ТА МОЗКУ, ЦЕНТРАЛЬНУ ТА МОЗКОВУ 

ГЕМОДИНАМІКУ В ХВОРИХ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ 

І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-го ТИПУ 

 

У попередніх розділах доведено, що пацієнти із ЦА 1-2-го ступенів із 

ЦД2 відрізняються від хворих без ЦД2 лише більшим рівнем каталази в 

крові, а для хворих із ЦА 3-го ступеня взагалі не виявлено відмінностей за 

жодним із досліджених показників залежно від наявності ЦД2, у тому числі 

за довжиною теломер й активністю теломерази. З огляду на це дослідження 

ефективності різних варіантів терапії пацієнтів проводили без розподілу 

хворих на групи з наявністю або відсутністю ЦД2, а відносна кількість 

пацієнтів із ЦД2 у порівнюваних групах не різнилась.  

Крім того, за результатами багатофакторного регресійного аналізу 

виявлено зв'язок довжини теломер із ЛПДНЩ, ТКІМ, ФВ і характеристиками 

діастолічної функції ЛШ у пацієнтів із різними стадіями ЦА, в тому числі із 

ЦД2 – AUC=0,79 (95% CI 0,69-0,87), й активності теломерази з ІА та 

індексом загальної напруги вегетативної регуляції ритму серця – AUC=0,73 

(95% CI 0,63-0,83). За даними кореляційного аналізу встановлено позитивні 

зв’язки довжини теломер із ТКІМ і показником вегетативного статусу 

(НЧ/ВЧ), а також негативний зв’язок із діастолічної функцією ЛШ. Доведено 

також наявність негативного зв’язку активності теломерази, але не  

довжини теломер, із віком пацієнта та відсутність будь-яких кореляцій зі 

структурно-функціональним станом серця та мозку. Все це стало  

підґрунтям вибору для лікування препаратів, які за результатами попередніх 

досліджень продемонстрували позитивний вплив перш за все на показники 

ВНС та ОС.  
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6.1. Вплив терапії цитиколіном на структурно-функціональний 

стан серця, екстра- та інтракраніальних артерій, системну та 

мозкову гемодинаміку та варіативність серцевого ритму в 

хворих на церебральний атеросклероз і цукровий діабет 2-го 

типу 

 

Лікування пацієнтів із ЦА є однією з найбільш актуальних проблем 

сучасної медицини. У визначенні стратегії терапії даного захворювання 

необхідно враховувати гетерогенність його патогенезу та використовувати 

препарати з мультимодальних дією [10, 12, 24]. 

Завданням цього етапу роботи був комплексний аналіз курсового 

впливу цитиколіну на емоційно-мнестичні функції, мозковий кровообіг, 

біоелектричну активність головного мозку та морфо-функціональний стан 

серця в хворих похилого віку з ЦА.  

Одним із проявів хронічної ішемії мозку є емоційно-мнестичні зміни. 

Hachinsky V.C. 1993 року запропонував термін «судинні когнітивні розлади» 

(vascular cognitive impairment – VCI) для позначення порушень вищих 

мозкових функцій внаслідок цереброваскулярної патології. Різні шкали, 

тести й опитувальники є способом об’єктивізації суб’єктивних показників з 

метою стандартизації оцінки загального та неврологічного статусу пацієнта, 

динаміки відновлення тих або інших функцій у конкретного хворого або для 

оцінки результативності лікувальних заходів чи реабілітаційних програм 

[18]. 

З огляду на нейрометаболічну дію цитиколіну проведено аналіз 

впливу препарату на нейропсихічний стан хворих. У комплексному клініко-

неврологічному дослідженні взяли участь 60 хворих (40 жінок і 20 чоловіків) 

з атеросклеротичною ДЕ 1-2-ї стадій, 24 із них хворіли на ЦД2. Середній вік 

пацієнтів склав 58,3±3,4 року. Загальна тривалість спостереження складала 

90 днів від початку приймання лікарського засобу цитиколін (сироп 30 мл). 

Пацієнт приймав препарат по 5 мл 2 рази на день. 
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Для характеристики когнітивних функцій в усьому світі 

використовується коротка шкала оцінки психічного статусу Mini Mental State 

Examination (MMSE). У хворих на ЦА 1-2-ї стадій на тлі курсового 

застосування препарату цитиколін достовірно збільшувалася кількість балів 

за шкалою MMSE, а також зменшувалася кількість пацієнтів із початковими 

когнітивними порушеннями (рис. 6.1, табл. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Зміна показників шкали MMSE (бали) в хворих із 

церебральним атеросклерозом 1-2-ї стадій під впливом терапії цитиколіном.  

Таблиця 6.1 

Зміни відносної кількості пацієнтів із церебральним атеросклерозом  

1-2-ї стадій на тлі терапії цитиколіном (%) 

 

Група пацієнтів 

Перед 

початком 

лікування 

Після 

лікування 

Без когнітивних порушень 37,00 80,00* 

Із початковими когнітивними порушеннями 63,00 20,00* 

 

Примітка. * – різниця вірогідна (р<0,05). 
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Встановлено, що під впливом цитиколіну поліпшилися показники 

короткочасної та тривалої пам’яті, які визначали за тестом Лурія (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Зміни показників тесту Лурія в хворих із церебральним 

атеросклерозом 1-2-ї стадій під впливом терапії цитиколіном.  

 

Рівень тривожності визначали за шкалою Спілберга-Ханіна. Доведено 

достовірне зниження рівнів реактивної та особистісної тривоги в обстежених. 

Результати наведено в табл. 6.2. 

Встановлено, що в хворих на ЦА під впливом цитиколіну достовірно 

збільшувалася ЛСШК у двох СМА й ОА та значуще знижувався 

периферичний опір у двох ПМА, ПА, ЗМА (рис. 6.3, табл. 6.3). Отже, 

цитиколін, хоча й не належить до вазоактивних препаратів, поліпшує 

мозковий кровообіг – ймовірно, за рахунок нейрометаболічної дії.  
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Таблиця 6.2 

Розподіл пацієнтів із церебральним атеросклерозом 1-2-ї стадій (%) за 

рівнем тривоги за шкалою Спілберга-Ханіна на тлі терапії цитиколіном 

 

Тип і ступінь тривожності 

Перед 

початком 

лікування 

Після 

лікування 

Реактивна тривожність низька 3,00 50,00* 

помірна 63,00 40,00 

висока 34,00 10,00* 

Особистісна тривожність низька 3,00 37,00* 

помірна 27,00 20,00 

висока 70,00 43,00* 

Примітка: * – різниця вірогідна (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 6.3. Динаміка ЛСШК, Ri, Pi в окремих судинах каротидного та 

вертебро-базилярного басейнів у хворих на церебральний атеросклероз 1-2-ї 

стадії під впливом курсового лікування цитиколіном. 
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Таблиця 6.3 

Зміни показників ЛСШК, Pi та Ri у хворих на церебральний 

атеросклероз 1-2-ї стадії під впливом цитиколіну (М±SD) 

 

Судина 

Правий каротидний і вертебро-

базилярний басейни 

Лівий каротидний і вертебро-

базилярний басейни 

А Б А Б 

1 2 3 4 5 

ЛСШК, см/с 

ЗСА 75,95±2,15 83,75±4,06 82,31±2,90 88,42±3,53 

ВСА 72,34±2,86 72,72±2,52 73,13±1,63 74,45±1,98 

ХА 43,61±1,66 47,03±1,20 44,26±1,66 46,27±1,69 

СМА 96,87±3,05 108,18±7,59* 100,04±2,48 111,23±4,91* 

ЗМА 58,29±2,10 66,28±3,39 56,72±3,39 63,27±2,77 

ПМА 83,23±5,06 88,81±3,04 96,87±3,05 91,22±3,23 

ОА 55,90±2,47 63,78±2,48*   

Pi 

ЗСА 1,55±0,08 1,39±0,07 1,39±0,04 1,31±0,04 

ВСА 0,90±0,03 0,83±0,03 0,83±0,03 0,82±0,03 

ХА 1,05±0,05 1,09±0,06 1,09±0,03 1,11±0,04 

СМА 0,79±0,03 0,75±0,03 0,79±0,04 0,72±0,03 

ЗМА 0,75±0,03 0,72±0,03 0,74±0,04 0,75±0,03 

ПМА 0,83±0,03 0,72±0,03* 0,79±0,03 0,50±0,04* 

ОА 0,76±0,05 0,80±0,06   

Ri 

ЗСА 0,72±0,01 0,72±0,02 0,76±0,05 0,70±0,02 

ВСА 0,57±0,02 0,55±0,02 0,58±0,03 0,54±0,01 

ХА 0,69±0,03 0,62±0,02* 0,67±0,03 0,63±0,02* 

СМА 0,56±0,02 0,52±0,02 0,56±0,02 0,51±0,02 
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Продовження табл. 6.3 

1 2 3 4 5 

ЗМА 0,55±0,02 0,50±0,02* 0,56±0,02 0,51±0,02* 

ПМА 0,56±0,02 0,51±0,02* 0,56±0,02 0,50±0,02* 

ОА 0,56±0,03 0,54±0,02   

 

Примітки:  

1) А – перед початком лікування; 

2) Б – після лікування; 

3) * – вірогідна різниця з вихідним показником (р<0,05). 

 

Аналіз морфо-функціонального стану серця в хворих на ЦА 1-2-ї стадій 

продемонстрував, що основні показники інтракардіальної та системної (КДО, 

КСО, УО, ФВ) гемодинаміки на тлі лікування цитиколіном не змінювалися та 

були в межах нормальних значень (табл. 6.4). 

 

Таблиця 6.4 

Зміни інтракардіальної та системної гемодинаміки в пацієнтів із 

церебральним атеросклерозом 1-2-ї стадій на тлі лікування цитиколіном 

(М±SD) 

 

Показник 
Перед початком 

лікування 

Після 

лікування 

Показник 

норми 

САТ офісний, мм рт. ст. 123,00±8,00 122,00±10,00 <140 

ДАТ офісний, мм рт. ст. 76,00±10,00 74,00±10,00 <85 

ЧСС, уд./хв. 64,00±12,00 68,00±11,00 60-90 

КДО, мл 127,50±6,75 128,60±5,70 60-193 

КСО, мл 47,50±2,37 48,29±2,71 40-65 

УО, мл 70,58±6,42 76,55±4,67 60-100 

ФВ,% 62,60±1,20 64,70±1,30 55-60 
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Для оцінки впливу цитиколіну на вегетативний статус проаналізовано 

характеристики ВРС перед початком і після застосування даного препарату, 

адже відомо, що одним із найбільш інформативних методів оцінки 

вегетативного статусу є саме дослідження ВРС. Порушення ВРС можуть 

розглядатися як предиктори серцево-судинних ускладнень. Для оцінки 

вегетативного балансу розраховували часові та спектральні показники ВРС. 

За результатами аналізу вихідних даних перед початком лікування 

цитоколіном у хворих на ЦА 1-2-ї стадій визначено зниження спектральних 

показників, зокрема НЧ до 784±316 у.о. (нормальне значення 1170±416 у.о.) і 

ВЧ до 295±107 у.о. (норма 975±203 у.о.), що може свідчити про недостатню 

сумарну ВРС. Таке зниження загальної ВРС може бути пов’язаним зі 

зростанням симпатичної активності як проявом активізації симпато-

адреналових структур діенцефальної ділянки.  

Результати даного фрагменту дослідження показали, що після 

курсового лікування цитиколіном у пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій відбулося 

зменшення НЧ до 289±64 у.о. та збільшення ВЧ до 427±113 у.о., що свідчить 

і про зниження симпатичного впливу на серце. Дані зміни ВРС відображають 

гармонізацію симпато-парасимпатичного балансу вегетативної нервової 

системи в даної категорії хворих після лікування цитиколіном. 

 

6.2. Вплив терапії мельдонієм на структурно-функціональний стан 

серця, екстра- та інтракраніальних артерій, системну та мозкову 

гемодинаміку, варіативність серцевого ритму в хворих на 

церебральний атеросклероз і ЦД2 

 

Завданням даного фрагменту була комплексна оцінка впливу 

мельдонію на функціональний стан центральної нервової та серцево-

судинної систем у хворих на ЦА 1-2-ї стадій і ЦД2. 

У комплексному клініко-неврологічному дослідженні взяли участь 25 

хворих (14 жінок і 11 чоловіків) із ЦА 1-2-ї стадій, 10 із них хворіли на ЦД2. 
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Середній вік пацієнтів склав 58,3±3,4 року. Критеріями виключення були: 

інсульт, серцева недостатність III-IV ФК за NYHA, інфаркт міокарда, набуті 

вади серця. Перед початком і по закінченні курсового приймання препарату 

мельдоній усім хворим проводили комплексне клініко-неврологічне та 

нейропсихологічне обстеження, що включало: 

 тест «запам’ятовування 10 слів» А.Р. Лурія; 

 тест Мюнстерберга – оцінку вибірковості уваги; 

 біохімічний аналіз крові, ліпідограму, коагулограму; 

 дослідження мозкового кровообігу методом ультразвукового 

дуплексного сканування екстра- та інтракраніальних відділів 

магістральних артерій голови та шиї; 

 електрокардіографію з оцінкою ВРС. 

Усі хворі отримували мельдоній у дозі 5 мл (100 мг/мл) в/в струменево 

1 раз на день протягом 10 днів. 

Аналіз динаміки загального стану хворих показав, що під впливом 

курсового приймання мельдонію в 76,00% випадків зменшилися скарги на 

головний біль, у 72,00% – на запаморочення, у 84,00% – на біль у ділянці 

серця, в 68,00% – нормалізувався сон. 

У пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій після курсового лікування мельдонієм 

достовірно поліпшилися функції короткочасної та тривалої вербальної 

пам’яті (за даними тесту «запам’ятовування 10 слів» А.Р. Лурія). Так, перед 

початком лікування за максимальною кількістю слів, що запам’ятовуються, 

та сумарною кількістю слів помірні порушення короткочасної пам’яті 

виявлено в 52,00% спостережень, виражені порушення – в 24,00% і в 24,00% 

не виявлено порушень короткочасної пам’яті. Після лікування даним 

препаратом виражених порушень не спостерігали, а нормальні показники 

короткочасної пам’яті в хворих на ЦА 1-2-ї стадій діагностували вдвічі 

частіше, ніж перед початком лікування. 

За результатами обстеження функції тривалої пам’яті за показниками 

відстроченого відтворення перед початком курсу лікування нормальні 
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характеристики виявлено в 24,0% випадків, а по завершенні курсу – вже в 

67,0%, частка хворих із помірними порушеннями зазначеної функції 

зменшилася з 44,0% до 28,0% а з вираженими – з 33,0% до 8,0%. 

У хворих на ЦА 1-2-ї стадій після курсового приймання мельдонію 

також достовірно поліпшилася стійкістю уваги, яку визначали з 

використанням тесту Мюнстерберга (рис. 6.6). Так, кількість хворих із 

нормальною стійкістю уваги після лікування збільшилася на 20,0%, а з 

вираженими порушеннями уваги – зменшилася вдвічі. 

Для оцінки механізмів, що визначають вплив мельдонію на 

психоемоційні та мнестичні функції в хворих на ЦА, проведено комплексний 

аналіз стану церебрального кровообігу та біоелектричної активності 

головного мозку. Встановлено, що в хворих на ЦА 1-2-ї стадії збільшилися 

показники ЛСШК у правій СМА вдвічі, у лівій ПМА в 1,1 раза, у БА в 

2,1 раза (табл. 6.5) на тлі зниження індексу периферичного опору (Ri) в 

правих ПМА, СМА, лівих ПА і СМА і БА (табл. 6.6). 

За показниками Pi в судинах каротидного та вертебро-базилярного 

басейнів у хворих на ЦА 1-2-ї стадій під впливом мельдонію достовірних 

змін не відбулося (табл. 6.7). 

Отже, доведено, що в хворих на ЦА 1-2-ї стадії на тлі курсового 

лікування мельдонієм поліпшилися характеристики церебральної 

гемодинаміки – збільшилася ЛСШК на тлі зниження Rі в певних судинах 

каротидного та вертебро-базилярного басейнів. 

Для оцінки впливу мельдонію на вегетативний статус проведено аналіз 

характеристик ВРС на початку та по завершенні застосування даного 

препарату. Перед початком курсу лікування мельдонієм у хворих на ЦА 1-2-ї 

стадій відзначено зниження спектральних показників, зокрема НЧ до  

603±113 у.о. (норма 1170±416 у.о.) та ВЧ до 573±87 у.о. (норма 975±203 у.о.), 

що може свідчити про недостатню сумарну ВРС. Дане зниження загальної 

ВРС може бути пов’язано не лише зі зростанням симпатичної активності, а й 

зі зниженням всіх вегетативних впливів на серце. 
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Таблиця 6.5  

Зміни показників ЛСШК у хворих на церебральний атеросклероз  

1-2-ї стадій під впливом мельдонію  

(М±SD) 

 

Судина 
Праворуч Ліворуч 

А Б А Б 

ЗСА 66,40±2,60 68,34±3,40 74,30±3,68 75,33±3,85 

ВСА 64,49±2,87 67,49±3,47 65,09±3,28 67,97±3,56 

ХА 40,96±3,19 41,10±3,11 40,10±2,29 40,53±2,35 

ПМА 82,95±5,39 83,18±7,99 77,18±2,33 82,86±3,92* 

СМА 50,25±4,88 101,67±7,26* 98,81±7,38 99,51±6,89 

ЗМА 59,66±2,92 57,86±3,45 55,08±2,13 56,83±3,45 

ОА 26,61±2,21 56,28±4,46*   

 

Примітки:  

1) А – перед початком лікування; 

2) Б – після лікування; 

3) * – вірогідна різниця з вихідним показником (р<0,05). 

 

Необхідно відзначити, що показник НЧ/ВЧ перед початком лікування 

мельдонієм перевищував нормальні значення (1,5-2,0) і складав 2,3±0,2, що 

характерно для зміщення симпато-парасимпатичного балансу в бік 

переважання симпатичного відділу центральної нервової системи й активації 

підкіркового симпатичного центру. Після курсу лікування мельдонієм у 

хворих на ЦА 1-2-ї стадії показник НЧ/ВЧ нормалізувався (1,9±0,3). 

 

 

 



 

 

283 

 

 

Таблиця 6.6  

Зміни показників Ri в хворих на церебральний атеросклероз  

1-2-ї стадії під впливом мельдонію  

(М±SD) 

 

Судина 
Праворуч Ліворуч 

А Б А Б 

ОСА 0,70±0,03 0,69±0,02 0,70±0,02 0,69±0,02 

ВСА 0,58±0,03 0,57±0,02 0,55±0,02 0,54±0,01 

ПМА 0,53±0,01 0,49±0,02* 0,49±0,03 0,47±0,02 

ХА 0,58±0,03 0,57±0,02 0,61±0,02 0,57±0,01* 

СМА 0,51±0,01 0,48±0,01* 0,51±0,02 0,47±0,01* 

ЗМА 0,50±0,02 0,49±0,01 0,50±0,02 0,50±0,02 

ОА 0,54±0,02 0,49±0,01*   

 

Примітки:  

1) А – перед початком лікування; 

2) Б – після лікування; 

3) * – вірогідна різниця з вихідним показником (р<0,05). 

 

 

Під впливом курсового приймання мельдонію відзначено також зміни 

тимчасової структури ритму серця: триангулярний індекс, що характеризує 

загальну потужність спектра та є маркером парасимпатичної активності ВНС, 

збільшився з 121±18 у.о. до 153±22 у.о. Дані зміни спектральних і часових 

характеристик ВРС свідчать про гармонізацію симпато-парасимпатичного 

балансу ВНС у даної категорії хворих після лікування мельдонієм. 
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Таблиця 6.7 

Зміни показників Pi в хворих на церебральний атеросклероз  

1-2-ї стадій під впливом мельдонію (М±SD) 

 

Судина 
Праворуч Ліворуч 

А Б А Б 

ЗСА 1,35±0,08 1,29±0,07 1,47±0,04 1,41±0,04 

ВСА 0,93±0,03 0,93±0,03 0,91±0,03 0,92±0,03 

ПМА 0,93±0,03 0,84±0,05 0,76±0,04 0,64±0,06 

ХА 1,15±0,05 1,19±0,06 1,14±0,03 1,12±0,04 

СМА 0,89±0,03 0,85±0,03 0,89±0,04 0,82±0,03 

ЗМА 0,85±0,03 0,82±0,03 0,86±0,04 0,81±0,03 

ОА 0,77±0,05 0,81±0,06   

 

Примітки:  

1) А – перед початком лікування; 

2) Б – після лікування. 

 

 

6.3. Вплив терапії кверцетином на структурно-функціональний 

стан серця, екстра- та інтракраніальних артерій, системну та 

мозкову гемодинаміку та варіативність ритму серця ритму в 

хворих на церебральний атеросклероз 3-ї стадії 

 

Завданням цього фрагменту роботи була комплексна оцінка впливу 

кверцетину на функціональний стан центральної нервової та серцево-

судинної систем у хворих на ЦА 3-ї ст. з або без ЦД2. Проведено відкрите 

пілотне когортне проспективне клінічне дослідження, що включало 30 

хворих, які перенесли атеротромботичний ІІ у каротидному басейні (19 жінок 
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і 11 чоловіків), віком від 55 до 75 років (середній вік – 64,3±7,5 року), 13 з 

них мали ЦД2. Діагноз ІІ встановлювали на підставі даних клініко-

неврологічного обстеження та МРТ відповідно до рекомендацій ВООЗ. 

Перед початком і після курсового приймання кверцетину хворим проводили 

комплексне клініко-неврологічне та нейропсихологічне обстеження, що 

включало: 

– оцінку загальної функціональної незалежності (індекс Бартел); 

– оцінку психоемоційного стану (тест «запам’ятовування 10 слів»  

А.Р. Лурія, тест Мюнстерберга); 

– дослідження мозкового кровообігу методом ультразвукового 

дуплексного сканування екстра- та інтракраніальних відділів магістральних 

артерій голови і шиї; 

– електрокардіографію з оцінкою ВРС. 

Усі хворі отримували кверцетин (порошок ліофілізований 

водорозчинного кверцетину) в дозі 0,5 г на добу протягом 10 днів. Для 

приготування розчину для внутрішньовенного введення препарат розчиняли 

в 100 мл ізотонічного розчину NaCl і вводили внутрішньовенно крапельно 

протягом 20-30 хвилин 1 раз на день. 

Аналіз динаміки загального стану хворих показав, що під впливом 

курсового приймання кверцетину зменшилися скарги на головний біль у 

80,0% спостережень, на запаморочення – в 70,0%, на біль у ділянці серця – в 

80,0%, у 70,0% випадків у хворих нормалізувався сон. Відзначено також 

підвищення фізичної активності: індекс Бартел перед початком лікування 

складав 68,54±4,8 бала, після лікування – 74,26±3,6 бала. 

За результатами тесту «запам’ятовування 10 слів» доведено, що в 

хворих на ЦА, які перенесли ІІ, у відновлювальний період після курсового 

приймання кверцетину достовірно поліпшилися функції короткочасної та 

тривалої вербальної пам’яті. Так, перед початком лікування кверцетином за 

максимальною кількістю запам’ятовуваних слів і сумарною кількістю слів за 

5 повторювань помірні порушення короткочасної пам’яті мали місце в 
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46,67% (14 пацієнтів) спостережень, виражені порушення – в 26,67% (8 

пацієнтів) і в 26,67% (8 пацієнтів) випадків порушень короткочасної пам’яті 

виявлено не було. Після лікування даним препаратом виражених порушень 

не спостерігали, а нормальну короткочасну пам’ять у хворих після ІІ та 

лікування кверцетином відзначали вдвічі частіше, ніж перед початком 

лікування. 

За результатами дослідження тривалої пам’яті за показниками 

відстроченого відтворення перед початком лікування нормальні значення 

виявлено у 23,33% (7 пацієнтів) випадків, після лікування – в 67,67% (20 

пацієнтів), кількість хворих із помірними порушеннями зменшилася з 43,33% 

(13 пацієнтів) до 26,67% (8 пацієнтів) випадків, а з вираженими – з 33,33% 

(10 пацієнтів) до 6,67% (2 пацієнта). 

У хворих з ІІ в анамнезі після курсового приймання кверцетину 

достовірно поліпшилася вибірковість уваги за даними тесту Мюнстерберга. 

Кількість хворих із нормальною стійкістю уваги після лікування збільшилася 

практично на 20% , а з вираженими порушеннями уваги – зменшилася в 

2 рази. 

Отже, в хворих на ЦА, які перенесли ІІ, кверцетин поліпшує 

короткочасну та тривалу пам’ять, підвищує стійкість уваги. 

Для оцінки механізмів, що визначають вплив кверцетину на 

психоемоційні та мнестичні функції у пацієнтів із ЦА, які перенесли ІІ, 

проведено комплексний аналіз функціонального стану мозку за 

характеристиками мозкового кровообігу. 

Показано, що кверцетин у хворих на ЦА після ІІ справляє вазоактивну 

дію. Так, у пацієнтів із локалізацією ІІ в лівій півкулі під впливом кверцетину 

збільшилася ЛСШК в ураженій півкулі у ВСА, а в інтактній півкулі – в лівій 

ХА, СМА, ЗМА та БА. У хворих із правопівкульним інсультом в ураженій 

півкулі збільшилася ЛСШК у ХА, СМА, в інтактній – у ЗМА, ВСА та СМА 

(рис. 6.7, табл. 6.8).  
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Рис. 6.7. Схема змін лінійної систолічної швидкості кровообігу в 

судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів у хворих на 

церебральний атеросклероз, які перенесли ІІ, під впливом кверцетину 

залежно від локалізації ішемічного осередку: А – в лівій півкулі, Б – у правій 

півкулі.  

 

Отже, в хворих із лівопівкульним ІІ кверцетин збільшив церебральний 

кровообіг в певних судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів, у 

хворих із правопівкульним ІІ – переважно в каротидному басейні та в правій 

ХА. 

Про поліпшення церебральної гемодинаміки під впливом кверцетину 

свідчить також достовірне зниження периферичного опору в окремих 

судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів. Так, у хворих із 

локалізацією ІІ в лівій півкулі знижувався Ri в правій і лівій ПМА, ЗМА та 

БА, Pi – в правій ВСА та в обох ПМА, ЗМА (рис. 6.8, 6.9, табл. 6.9).  
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Рис. 6.8. Схема змін індексів периферичного опору (Ri) в судинах 

каротидного та вертебро-базилярного басейнів у хворих на церебральний 

атеросклероз, які перенесли інсульт, під впливом кверцетину залежно від 

локалізації ішемічного осередку: А – в лівій півкулі, Б – у правій півкулі.  

 

 

Рис. 6.9. Схема змін індексу еластичності (Рі) в судинах каротидного та 

вертебро-базилярного басейнів у хворих на церебральний атеросклероз, які 

перенесли ішемічний інсульт, під впливом кверцетину залежно від 

локалізації ішемічного осередку: А – в лівій півкулі, Б – у правій півкулі.  
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Отже, в хворих із лівопівкульним ІІ діапазон судин, в яких під впливом 

кверцетину достовірно знижувався периферичний опір (права ВСА, ліва ХА, 

права та ліва ПМА, права та ліва ЗМА, права СМА, ОА), виявився ширшим, 

ніж у хворих із правопівкульним ІІ (права та ліва СМА, ліва ХА). 
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Таблиця 6.8  

Лінійна систолічна швидкість кровообігу (см/с) у хворих із церебральним атеросклерозом 3-ї стадії після 

лікування кверцетином (М±SD) 

 

Судина 

Перед початком лікування Після лікування 

ІІ ліворуч ІІ праворуч ІІ ліворуч ІІ праворуч 

А Б А Б А Б А Б 

ЗCA 62,56±4,4 59,24±6,09 65,06±6,12 66,54±2,79 70,33±4,76 63,56±5,35 71,48±4,35 76,9±2,55* 

ВСА 57,73±2,01 61,91±4,52 52,1±4,51 52,06±2,21 67,64±2,91* 60,36±5,31 57,63±3,77 62,79±2,06* 

ХА 34,66±4,27 30,93±2,27 32,9±2,37 35,7±2,18 37,31±3,46 39,64±2,7* 39,08±1,84* 39±4,4 

ПМА 71,3±8 76,1±1,61   70,3±6,6 75,77±1,2   

CMA 68,26±7,2 82,95±1,88 74,36±1,42 74,55±2,1 74,69±6,83 87,33±1,72* 90,63±2,96* 90,25±2,81* 

ЗМА 42,97±2,97 42,54±2,56 48,84±2,37 53,95±2,4 48,57±2,66 53,1±2,62* 52,21±2,41 55,49±1,68 

OA 43,39±2,17 46,03±3,17 54,13±3,14* 48,56±3,38 

Примітки: 

1) А – уражена півкуля;  

2) Б – інтактна півкуля;  

3) * – достовірна різниця з показником перед початком лікування. 
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Таблиця 6.9 

Індекси Ri та Pi в хворих із церебральним атеросклерозом 3-ї ст. після лікування кверцетином (М±SD) 

Судина 

Перед початком лікування Після лікування 

ІІ ліворуч ІІ праворуч ІІ ліворуч ІІ праворуч 

Ri Pi Ri Pi Ri Pi Ri Pi 

ЗCA 
права 0,77±0,02 1,72±0,13 0,75±0,02 1,8±0,13 0,79±0,01 1,84±0,1 0,78±0,02 1,81±0,11 

ліва 0,75±0,02 1,85±0,16 0,7±0,03 1,55±0,12 0,78±0,02 1,88±0,09 0,73±0,02 1,65±0,07 

ВСА 
права 0,68±0,02 1,25±0,1 0,62±0,03 1,13±0,12 0,67±0,02 1,18±0,07 0,61±0,03 1,11±0,12 

ліва 0,65±0,02 1,18±0,07 0,59±0,03 1,03±0,13 0,66±0,02 1,22±0,07 0,61±0,04 1,07±0,13 

ХА 
права 0,67±0,04 1,33±0,14 0,64±0,03 1,16±0,09 0,68±0,04 1,31±0,21 0,64±0,03 1,21±0,09 

ліва 0,66±0,04 1,4±0,07 0,66±0,04 1,29±0,13 067±0,02 1,21±0,06 0,65±0,04 1,01±0,09 

ПМА 
права 0,63±0,03 1±0,06   0,51±0,02* 0,85±0,02   

ліва 0,69±0,01 1,23±0,03   0,53±0,02* 0,99±0,24   

CMA 
права 0,57±0,04 0,96±0,11 0,67±0,02 0,97±0,08 0,56±0,02 0,85±0,05 0,51± 0,03* 0,88±0,06 

ліва 0,58±0,02 0,92±0,06 0,65±0,02 0,96±0,09 0,59±0,03 0,93±0,07 0,53±0,03* 0,83±0,08 

ЗМА 
Права 0,54±0,02 0,8±0,04 0,52±0,02 0,8±0,1 0,52±0,03 0,77±0,07 0,55±0,05 0,75±0,06 

ліва 0,58±0,02 0,86±0,07 0,56±0,03 0,87±0,07 0,50±0,01* 0,82±0,06 0,53±0,03 0,79±0,05 

ОА 0,61±0,02 0,95±0,1 0,54±0,04 0,91±0,11 0,51±0,01* 0,91±0,07 0,54±0,04 0,85±0,12 

Примітка. * – достовірна різниця з показником перед початком лікування. 
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Доведено, що в хворих із лівопівкульним інсультом кверцетин 

справляє більш виражений вплив на структуру біоелектричної активності 

головного мозку та церебральну гемодинаміку, ніж у хворих із 

правопівкульною локалізацією ІІ. 

Для оцінки впливу кверцетину на вегетативний статус проведено аналіз 

ВРС перед початком і після застосування даного препарату. Для оцінки 

вегетативного балансу розраховували часові та спектральні показники ВРС. 

Перед початком лікування в хворих, які перенесли ІІ, відзначено зниження 

спектральних показників, а саме НЧ до 508±117 у.о. (норма 1170±416 у.о.) і 

ВЧ до 468±96 у.о. (норма 975±203 у.о.), що може свідчити про недостатню 

сумарну ВРС. Дане зниження загальної ВРС може бути пов’язано не лише зі 

зростанням симпатичної активності, а й зі зниженням всіх вегетативних 

впливів на серце. Вихідний показник НЧ/ВЧ перевищував нормальні 

значення (1,5-2,0) і складав 2,5±0,18, що характерно для зсуву симпато-

парасимпатичного балансу в бік переважання симпатичного відділу ЦНС і 

активації підкоркового симпатичного центру. Після курсу лікування 

кверцетином у хворих на ЦА, які перенесли ІІ, показник НЧ/ВЧ 

нормалізувався та вкладав 1,68±0,18. 

Під впливом курсового приймання кверцетину відзначено також зміни 

часової структури ритму серця: збільшувався триангулярний індекс, що 

характеризує загальну потужність спектра та є маркером парасимпатичної 

активності ВНС. Перед початком лікування він складав 117±15 у.о., по 

завершенні – 149±26 у.о. Дані зміни спектральних і часових характеристик 

ВРС свідчать про гармонізацію симпато-парасимпатичного балансу 

вегетативної нервової системи в пацієнтів із ЦА, які перенесли ІІ, після 

лікування кверцетином. 
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6.4. Вплив терапії амінофенілмасляною кислотою на когнітивні 

функції, мозкову гемодинаміку та варіативність ритму серця в 

хворих на церебральний атеросклероз 1-2-ї стадій на тлі 

цукрового діабету 2-го типу 

 

Відомо, що ЦА – повільно прогресуюча дисфункція мозку, що виникає 

внаслідок дифузного та/або дрібноосередкового пошкодження мозкової 

тканини в умовах тривало існуючої недостатності церебрального 

кровопостачання. 

Завданням даного фрагменту дослідження був комплексний аналіз 

ефективності та оцінка безпеки курсового приймання препарату 

амінофенілмасляної кислоти (АФМК) у пацієнтів із ЦА як ад’ювантного до 

базової терапії, яка використовується в Україні відповідно до стандартів 

ведення пацієнтів з даною патологією за схемою: по 1 табл. (250 мг) 2 рази на 

день протягом місяця. 

Цей фрагмент роботи проводився як наглядове (не інтервенційне), 

відкрите, контрольоване, рандомізоване, проспективне дослідження, в якому 

АФМК призначали відповідно до зареєстрованих показань. У дослідженні не 

проводилися додаткові моніторингові процедури, а обстеження пацієнтів 

виконували в рамках звичайної рутинної медичної практики. 

У дослідженні взяли участь 26 пацієнтів (5 чоловіків і 21 жінка), 

середній вік становив 43,2±6,1 року, які отримували лікування в ДУ 

«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН 

України» з приводу ЦД2 у стадії субкомпенсації, який супроводжувався ЦА. 

Діагноз ЦА встановлювали відповідно до класифікації атеросклерозу ВООЗ 

від 2015 р. і підтверджували даними лабораторних та інструментальних 

обстежень (ліпідограма й ультразвукова доплерографія церебральних 

артерій). 

Дослідження передбачало 2 візити пацієнта до лікаря. 
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Оцінка лікарем-дослідником ефективності лікування пацієнтів, які 

отримували препарат АФМК, проводилася на підставі суб’єктивних даних, 

що повідомлялися пацієнтом, результатів інструментальних обстежень та 

об’єктивних даних, отриманих дослідником, а також даних «Щоденника 

пацієнта». Для оцінки динаміки зменшення частоти симптомів проводили 

аналіз її змін у відсотках відносно показника перед початком лікування, 

прийнятого за 100%. 

Також враховували частоту виникнення та характер побічних реакцій. 

Надалі обчислювали відсоток пацієнтів, у яких стерпність лікування АФМК 

оцінювали як добру, задовільну або незадовільну. 

Пацієнтів, які взяли участь у дослідженні, розподілили методом 

рандомізації на 2 групи по 13 осіб: група 1 – контрольна, група 2 – дослідна, 

в якій пацієнтам призначали АФМК по 1 табл. 2 рази на добу протягом 4 

тижнів. 

Пацієнтам дозволялося приймати препарати які вони постійно 

використовували для лікування супутніх захворювань у незмінній дозі. 

Перед початком дослідження було отримано позитивне рішення комісії  

з медичної етики ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  

ім В.П. Комісаренка НАМН України» та інформовану згоду від усіх 

учасників. 

Відповідно до прийнятих критеріїв проведено оцінку ефективності 

комплексного лікування пацієнтів із ЦА та ЦД2. Аналізовані групи були 

порівнянними за віковим і статевим складом, рівнями САТ, ДАТ і ПАТ у 

пацієнтів.  

Після курсу лікування в 20 пацієнтів (76,9%) ефективність комплексної 

терапії із застосуванням препарату АФМК було оцінено як високу, і лише в 6 

пацієнтів (23,1%) – як помірну. Випадків відсутності або низької 

ефективності комплексної терапії із застосуванням даного препарату 

зафіксовано не було.  
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Аналогічно проведено оцінку стерпності препарату АФМК, яка 

виявилася доброю в усіх 26 (100%) пацієнтів. Впродовж усього періоду 

лікування було зафіксовано лише 1 побічну реакцію (алергічну), що свідчить 

про безпечність препарату. 

Психометрична діагностика порушень когнітивних функцій показала, 

що в пацієнтів із ЦА та ЦД2 на тлі курсового застосування препарату АФМК 

вірогідно збільшувалася кількість балів за шкалою MMSE порівняно з 

особами контрольної групи: перед початком лікування в 1-й і 2-й групах 

середня кількість балів за цією шкалою складала 23,83,12 бала та 24,733,1 

бала відповідно, після лікування – 24,33,56 бала та 28,092,88 бала 

відповідно (рис. 6.10).  

 

 

Рис. 6.10. Зміна когнітивного статусу пацієнтів із церебральним 

атеросклерозом і цукровим діабетом 2-го типу внаслідок лікування 

амінофенілмасляною кислотою за шкалою MMSE (бали): 1 – контроль, 2 – 

приймання АФМК. 
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Також психометрична діагностика порушень когнітивних функцій 

показала, що в пацієнтів із ЦА та ЦД2 на тлі курсового застосування 

препарату АФМК вірогідно збільшувалася кількість балів за шкалою MoCA 

порівняно з хворими 1-ї групи: перед лікуванням у 1-й і 2-й групах середні 

показники складали 25,311,83 бала та 23,821,67 бала відповідно; після 

лікування – 24,702,79 бала та 26,404,42 бала відповідно (рис. 6.11).  

 

 

Рис. 6.11. Зміна когнітивного статусу пацієнтів із церебральним 

атеросклерозом і цукровим діабетом 2-го типу внаслідок лікування 

амінофенілмасляною кислотою за шкалою МоСA (бали): 1 – контроль,  

2 – приймання АФМК. 

 

За шкалою MMSE в контрольній групі на момент включення в 

дослідження 2 пацієнти мали деменцію легкого ступеня, 6 – помірні 

когнітивні розлади та 3 – легкі; у 2 хворих будь-які когнітивні порушення 

були відсутні. Через 1 місяць у контрольній групі даний розподіл вірогідно 

не змінився (рис. 6.12). 
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Рис. 6.12. Зміни відносної кількості пацієнтів контрольної групи з 

різним рівнем когнітивних порушень за шкалою MMSE (%): 1 – деменція 

легкого ступеня, 2 – помірні когнітивні розлади, 3 – легкі когнітивні розлади, 

4 – відсутність когнітивних розладів. 

 

Оцінка когнітивних розладів за шкалою MMSE показала, що в 2-й групі 

після 1 місяця лікування препаратом АМФК кількість хворих із деменцією 

легкого ступеня зменшилася до 0, а з помірними когнітивними розладами – в 

5 разів; кількість пацієнтів із легкими когнітивними розладами збільшилася 

майже в 3 рази, певною мірою внаслідок зменшення частки пацієнтів в 

інших, більш «тяжких» групах (рис. 6.13). 
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Рис. 6.13. Зміни відносної кількості пацієнтів із різним рівнем 

когнітивних порушень внаслідок лікування амінофенілмасляною кислотою за 

шкалою MMSE (%): 1 – деменція легкого ступеня, 2 – помірні когнітивні 

розлади, 3 – легкі когнітивні розлади, 4 – відсутність когнітивних розладів;  

* – вірогідна різниця з вихідним показником (р<0,05). 

 

Також встановлено, що під впливом АФМК поліпшилася пам’ять за 

тестом Лурія: загальна кількість балів перед початком лікування в 1-й і 2-й 

групах становила 7,60,97 бала та 6,820,94 бала відповідно, через 1 місяць – 

6,10,81 бала та 8,911,14 бала відповідно (рис. 6.14). Отже, додавання до 

комплексного лікування пацієнтів із ЦА та ЦД2 препарату АФМК впродовж 

1 місяця вірогідно поліпшило в них показник пам’яті (р<0,05), на відміну від 

контрольної групи, в якій даний показник навіть дещо погіршився. 
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Рис. 6.14. Зміни показників тесту Лурія в пацієнтів залежно  

від лікування амінофенілмасляною кислотою (бали): 1 – контроль,  

2 – приймання АФМК, * – вірогідна різниця з показником контролю після 

лікування (р<0,05). 

 

Також за допомогою тесту Лурія оцінювали показники короткочасної 

та тривалої пам’яті окремо. Визначено, що під впливом препарату АФМК 

поліпшилися показники короткочасної та тривалої пам’яті в пацієнтів 2-ї 

групи: загальна кількість балів перед початком лікування в обсязі першого та 

відстроченого відтворення становила 5,70,3 бала та 6,20,4 бала відповідно, 

після лікування – 6,90,4 бала та 8,80,6 бала відповідно, причому 

поліпшення тривалої пам’яті підтверджено статистично (р<0,05) (рис. 6.15). 
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Рис. 6.15. Зміни показників тесту Лурія (обсяг першого та 

відстроченого відтворення) в пацієнтів внаслідок лікування 

амінофенілмасляною кислотою (бали): 1 – обсяг першого відтворення,  

2 – обсяг відстроченого відтворення, * – вірогідна різниця з вихідним 

показником (р<0,05). 

 

З огляду на тісний зв’язок когнітивного дефіциту з розвитком 

депресії/тривоги всім пацієнтам було запропоновано заповнити шкалу HADS, 

за якою визначали наявність тривоги або депресії. Результати наведено в 

таблиці 6.10. 

Встановлено, що в пацієнтів 2-ї групи внаслідок лікування препаратом 

АФМК вірогідно зменшилася кількість балів за шкалою HADS, яка 

характеризує прояви тривоги. 

Оцінку загального рівня уваги, а також швидкості її перемикання, 

стійкості та виснаженості проводили за допомогою таблиць Шульте (рівень 

уваги пацієнтів, які набрали 3-5 балів, розцінювали як достатній, 1-2 бали – 

недостатній). Не встановлено вірогідних відмінностей між групами, 
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натомість відносна кількість пацієнтів із достатнім рівнем уваги в 2-й групі 

вірогідно збільшилася (рис. 6.15). 

Таблиця 6.10 

Зміни рівня тривоги та депресії а пацієнтів внаслідок лікування 

амінофенілмасляною кислотою за шкалою HADS (бали, М±SD) 

 

Показник Група 
Перед початком 

лікування 
Після лікування 

Тривога 

 

1 9,202,25 8,301,95 

2 9,821,69 5,091,44* 

Депресія 

 

1 7,801,66 6,602,44 

2 7,642,16 7,182,32 

 

Примітка. * – вірогідна різниця з вихідним показником (р<0,05). 

 

 

Рис. 6.15. Зміна рівня уваги в пацієнтів внаслідок лікування 

амінофенілмасляною кислотою за таблицями Шульте (бали): 1 – контроль,  

2 – приймання АФМК, наведено середнє значення та 95% ДІ. 
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Аналіз показників нейропсихологічного тестування показав, що 

внаслідок лікування препаратом АФМК поліпшуються когнітивні функції, 

зокрема пам’ять та увага, а також знижується рівень тривоги. 

З огляду на тісний зв’язок цих показників із церебральним кровообігом 

було досліджено його характеристики. Відзначено, що за 1 місяць лікування 

в пацієнтів 2-ї групи вірогідно ЛСШК не змінилася, але зменшився індекс 

периферичного опору (індекс Пурселя) в обох СМА, який характеризує стан 

периферичного опору, та поліпшився індекс пульсативності (індекс Гослінга) 

в обох СМА та ОА (табл. 6.11). 

Отже, АФМК, хоча й не належить до вазоактивних препаратів, але 

поліпшує показники мозкового кровообігу – ймовірно, через 

нейрометаболічну дію (табл. 6.12, 6.13). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

303 

 

Таблиця 6.11 

Зміни показників лінійної систолічної швидкості кровообігу в пацієнтів внаслідок лікування  

амінофенілмасляною кислотою (см/с, М±SD) 

 

Судина 

Група 1 Група 2 

Праворуч ліворуч Праворуч ліворуч 

А Б А Б А Б А Б 

ЗСА  73,90±0,75 78,15±6,27 73,52±10,01 75,30±1,94 69,55±8,40 66,99±7,06 68,64±8,76 69,06±10,35 

ВСА  54,68±6,85 56,15±8,07 66,22±32,41 58,20±8,48 52,75±6,65 55,64±6,85 53,29±7,67 56,07±6,31 

ХА  35,13±5,79 38,43±6,44 39,62±6,19 42,83±4,15 35,11±7,56 34,50±8,08 38,88±6,08 39,63±4,61 

СМА  97,37±13,11 106,05±8,13 99,82±14,63 96,25±4,17 100,69±28,25 109,02±18,79 118,58±22,95 113,88±21,02 

ЗМА  49,54±10,28 53,77±15,02 54,71±15,62 62,60±5,09 61,43±10,16 59,30±12,51 62,10±9,16 64,76±10,94 

ПМА 60,16±17,18 78,40±11,17 65,56±16,10 73,65±8,84 75,92±34,61 76,93±12,87 77,14±30,54 70,70±9,06 

ОА 60,05±13,25 68,80±7,43 63,15±14,75 68,19±10,12 

 

Примітки:  

1) А – перед початком лікування;  

2) Б – після лікування. 
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Таблиця 6.12 

Зміни індексу резистентності в пацієнтів внаслідок лікування амінофенілмасляною кислотою (М±SD) 

 

Судина 

Група 1 Група 2 

Праворуч ліворуч Праворуч Ліворуч 

А Б А Б А Б А Б 

ЗСА  0,72±0,04 0,73±0,05 0,71±0,05 0,68±0,07 0,74±0,07 0,74±0,05 0,75±0,06 0,73±0,03 

ВСА  0,61±0,10 0,62±0,07 0,63±0,12 0,58±0,06 0,62±0,08 0,63±0,05 0,60±0,07 0,64±0,07 

ХА  0,63±0,06 0,66±0,06 0,65±0,06 0,62±0,05 0,68±0,04 0,73±0,07 0,70±0,06 0,67±0,08 

СМА 0,56±0,07 0,62±0,04 0,56±0,050 0,57±0,03 0,58±0,07 0,51±0,04 0,58±0,06 0,46±0,03 

ЗМА  0,56±0,05 0,54±0,08 0,55±0,07 0,59±0,06 0,60±0,07 0,65±0,08 0,61±0,08 0,63±0,07 

ПМА 0,56±0,04 0,54±0,03 0,61±0,05 0,59±0,04 0,58±0,05 0,58±0,07 0,53±0,04 0,60±0,05 

ОА 0,54±0,09 0,51±0,08 0,58±0,08 0,59±0,06 

 

Примітки:  

1) А – перед початком лікування;  

2) Б – після лікування. 
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Таблиця 6.13 

Зміни індексу пульсативності в пацієнтів внаслідок лікування амінофенілмасляною кислотою (М±SD) 

 

Судина 

Група 1 Група 2 

Праворуч Ліворуч Праворуч Ліворуч 

А Б А Б А Б А Б 

ЗСА  1,57±0,36 1,54±0,31 1,49±0,34 1,38±0,31 1,66±0,35 1,62±0,26 1,72±0,33 1,55±0,11 

ВСА  1,10±0,06 1,08±0,04 1,10±0,06 0,99±0,09 1,02±0,11 1,04±0,11 1,02±0,12 1,02±0,08 

ХА  1,07±0,11 1,20±0,14 1,20±0,16 1,07±0,18 1,25±0,16 1,39±0,16 1,20±0,14 1,16±0,12 

СМА 0,87±0,19 0,61±0,11 0,85±0,14 0,62±0,09 0,90±0,18 0,97±0,16 0,88±0,15 0,89±0,08 

ЗМА 0,85±0,13 0,86±0,05 0,83±0,17 0,93±0,04 0,96±0,27 1,09±0,29 0,95±0,18 1,03±0,21 

ПМА 0,84±0,11 0,79±0,05 0,96±0,13 0,93±0,10 0,81±0,19 0,92±0,18 0,79±0,08 0,94±0,12 

ОА 0,82±0,08 0,64±0,09 0,90±0,09 0,94±0,07 

 

Примітки:  

1) А – перед початком лікування;  

2) Б – після лікування;  

3) * – вірогідна різниця з показником групи 1 (р<0,05).  
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Для оцінки впливу АФМК на вегетативний статус проаналізовано 

показники ВРС, порушення яких можуть розглядатися як предиктори 

серцево-судинних ускладнень. За результатами аналізу вихідних даних між 

двома групами пацієнтів не було відмінностей у показниках ВРС. Після 

курсу лікування зафіксовано зниження потужності низькочастотних 

коливань, що відображає симпатичну активність ВНС, зниження коефіцієнта 

ексцесивності, стандартного відхилення інтервалів N-N і PNN50 (табл. 6.14, 

6.15). Ці зміни ВРС демонструють гармонізацію симпато-парасимпатичного 

балансу ВНС внаслідок лікування АФМК. 

У таблицях 6.14 і 6.15 наведено такі показники: RRNN – середня 

тривалість інтервалів R-R, SDNN – стандартне відхилення інтервалів N-N, 

RMSSD – стандартне відхилення різниці послідовних інтервалів N-N, PNN50 

– доля суміжних інтервалів N-N, різниця між якими >50 мс, TP – загальна 

потужність, VLF – потужність у діапазоні дуже низьких частот (<0,04 Гц), LF 

– потужність у діапазоні низьких частот (0,04-0,15 Гц), LFn – LF у 

нормалізованих одиницях (LF/(TP-VLF)100), HF – потужність у діапазоні 

високих частот (0,15-0,40 Гц), HFn – HF у нормалізованих одиницях (HF/(TP-

VLF)100), а також низку показових індексів. 

Отже, виявлено низку позитивних впливів препарату АФМК у 

пацієнтів із ЦА і ЦД2, зокрема поліпшення основних когнітивних функцій 

(пам’яті, уваги, орієнтації та мовних функцій). Загальний показник 

когнітивної продуктивності після приймання АФМК становив 28,092,88 

бала, що співпадає з результатами обстеження 161 пацієнта з ЦА 2-ї стадії  

(26,91,9 бала) 2017 року [13]. Відзначено вірогідне поліпшення 

короткострокової пам’яті в 20 пацієнтів із перенесеним ІІ [14]. 

Аналіз ВРС показав, що АФМК урівноважує баланс між симпатичною 

та парасимпатичною нервовими системами.  
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Таблиця 6.14 

Показники варіативності ритму серця в пацієнтів із церебральним 

атеросклерозом і цукровим діабетом 2-го типу  

перед початком лікування  

 

Показник Група 1 (n=13) Група 2 (n=13) р 

Мода 70,5 (55,0–80,0) 60,0 (56,3–60,0) 0,132 

Амплітуда моди,% 47,5 (38,0–64,0) 64,0 (46,5–75,5) 0,097 

Індекс напруги 39,0 (23,0–117,0) 78,0 (55,0–153,0) 0,231 

Медіана (Q1-Q3) 71,0 (59,0–89,0) 65,0 (60,5–69,5) 0,436 

Триангулярний індекс, 

у.о. 
8,75 (6,78–13,00) 6,00 (4,76–9,72) 0,159 

RRNN, мс 855,5 (751,0–1090,0) 871,0 (730,8–896,3) 0,673 

SDNN, мс 54,5 (36,0–88,0) 43,0 (24,3–57,3) 0,291 

RMSSD, мс 52,5 (19,0–127,0) 30,0 (19,3–59,0) 0,459 

PNN50,% 7,5 (1,0–63,0) 4,0 (2,0–14,0) 0,548 

Коефіцієнт варіації,% 6,0 (4,0–10,0) 5,0 (2,5–6,0) 0,255 

Коефіцієнт асиметрії 0,20 (-2,60–1,90) -0,02 (-1,07–0,37) 0,833 

Коефіціент ексцесу 13,11 (4,36–20,07) 4,60 (3,35–28,14) 0,725 

ТР, мс2  3,18 (2,14–4,46) 2,24 (1,21–2,46) 0,199 

VLF, мс2 1,31 (1,13–1,79) 1,09 (0,66–1,39) 0,121 

LF, мс2 1,05 (0,76–1,32) 0,766 (0,45–0,90) 0,139 

LFn, н.о. 56,0 (50,0–65,0) 58,0 (53,5–61,8) 0,596 

HF, мс2 0,73 (0,41–1,35) 0,46 (0,32–0,78) 0,26 

HFn, н.о.  44,0 (35,0–50,0) 41,0 (38,3–46,5) 0,548 

LF/HF, у.о. 1,27 (0,99–1,83) 1,50 (1,17–1,62) 0,481 

Індекс централізації 166,5 (103,0–184,0) 124,0 (87,0–177,8) 0,725 
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Таблиця 6.15 

Показники варіативності ритму серця в пацієнтів із церебральним 

атеросклерозом і цукровим діабетом 2-го типу після лікування 

амінофенілмасляною кислотою 

 

Показник Група 1 (n=13) Група 2 (n=13) р 

Мода 2334,0 

(1886,0–37596,0) 

2879,0 

(1791,0–159056,0) 
0,944 

Амплітуда моди,% 
70,5 (60,0–78,0) 

72,0 (68,5–89,5 

) 
0,274 

Індекс напруги 60,0 (60,0–60,0) 60,0 (60,0–60,0) 0,777 

Медіана (Q1-Q3) 48,5 (41,0–63,0) 61,0 (56,250–62,0) 0,112 

Триангулярний індекс, 

у.о. 
39,0 (32,0–117,0) 90,0 (45,3–170,0) 0,057 

RRNN, мс 69,5 (64,0–73,0) 69,0 (65,0–83,0) 0,972 

SDNN, мс 8,75 (7,51–9,45) 5,49 (4,68–8,33) 0,038 

RMSSD, мс 790,5 (645,0–887,0) 819,0 (667,3–848,5) 0,944 

PNN50,% 55,0 (36,0–79,0) 34,0 (19,5–42,8) 0,034 

Коефіцієнт варіації,% 51,5 (20,0–99,0) 29,0 (17,8–40,8) 0,306 

Коефіцієнт асиметрії 7,0 (2,0–19,0) 4,0 (1,3–9,0) 0,415 

Коефіцієнт ексцесу 6,0 (5,0–10,0) 4,0 (3,0–5,0) 0,027 

ТР, мс2  0,06 (-2,68–0,82) 0,17 (-1,50–1,14) 0,778 

VLF, мс2 13,11 (4,36–22,76) 10,31 (5,22–18,25) >0,999 

LF, мс2 3,17 (2,12–4,46) 2,80 (1,28–2,68) 0,035 

LFn, н.о. 1,50 (1,19–1,79) 0,87 (0,66–1,01) 0,005 

HF, мс2 1,05 (0,56–1,32) 0,87 (0,42–1,02) 0,205 

HFn, н.о.  56,0 (50,0–68,0) 64,0 (62,0–67,3) 0,129 

LF/HF, у.о. 0,78 (0,41–1,35) 0,37 (0,21–0,63) 0,121 

Індекс централізації 44,0 (33,0–50,0) 36,0 (32,8–37,0) 0,104 
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Встановлено, що через місяць приймання АФМК ЛСШК вірогідно не 

змінилась, але зменшився індекс периферичного опору в обох СМА та 

підвищився індекс пульсативності в обох СМА та ОА.  

Встановлено також, що в пацієнтів із ЦА та ЦД2 після лікування 

АФМК вірогідно зменшилася кількість балів за шкалою HADS. 

Доведено, що АФМК у дозі 250 мг 2 рази на добу в пацієнтів із ЦА та 

ЦД2 поліпшує когнітивні функції, пам’ять, увагу, знижує рівень тривоги, 

гармонізує стан ВНС і, ймовірно за рахунок нейрометаболічної дії, поліпшує 

показники мозкового кровообігу. 

 

Резюме до розділу 6 

У хворих із ЦА 1-2-ї стадій під впливом курсового приймання 

цитиколіну активізуються когнітивні функції (увага, короткострокова та 

тривала пам’ять) і поліпшується емоційна сфера (знижується рівень 

реактивної та особистісної тривожності).  

У таких пацієнтів цитиколін продемонстрував вазоактивну дію: 

поліпшилася церебральна гемодинаміка – збільшилися швидкісні показники 

кровообігу та знизився периферичний опір в окремих судинах каротидного 

(СМА) і вертебро-базилярного (ОА, ХА, ЗМА) басейнів. 

Цитиколін, за результатами спектрального та часового аналізу ВРС, 

гармонізував симпато-парасимпатичне взаємовідношення в хворих на ЦА  

1-2-ї стадій. 

Позитивний вплив цитіколіну на клініко-неврологічний стан, нейро-

психологічні функції, церебральний кровообіг і ВРС дає підставу 

рекомендувати включення даного препарату в схему комплексного лікування 

хворих із ЦА 1-2-ї стадій. 

У хворих на ЦА 1-2-ї стадій після курсу лікування мельдонієм 

поліпшився суб’єктивний стан: зменшилися скарги на головний біль, 

запаморочення, біль у ділянці серця та нормалізувався сон, поліпшилися 
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функції короткочасної та тривалої вербальної пам’яті, підвищився рівень 

уваги. 

Курсове лікування мельдонієм поліпшило мозковий кровообіг 

внаслідок збільшення ЛСШК на тлі зниження периферичного опору в певних 

судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів, привело до 

позитивної реорганізації структури біоелектричної активності головного 

мозку: знижувало рівень інтенсивності в діапазоні повільних ритмів (тета) та 

підвищувало в обох півкулях інтенсивність у діапазонах альфа- та бета-

ритмів. 

Мельдоній, за результатами спектрального та часового аналізу ВРС, як 

і цитиколін, гармонізував симпато-парасимпатичне взаємовідношення в 

хворих на ЦА 1-2-ї стадій. 

У хворих на ЦА, які перенесли ІІ, кверцетин поліпшує психоемоційні 

та мнестичні функції за рахунок поліпшення церебральної гемодинаміки та 

гармонізації симпатичної та парасимпатичної ланок ВНС.  

Коригуючий вплив кверцетину на функціональний стан мозку та серця 

дає підставу рекомендувати застосування препарату в системі реабілітації 

хворих, які перенесли ІІ. 

У пацієнтів з ЦА і ЦД2 під впливом курсового лікування АФМК 

активізуються когнітивні функції (підвищується рівень уваги та 

поліпшується пам’ять) і поліпшується емоційна сфера (знижується рівень 

тривоги). 

Під впливом курсового лікування АФМК у пацієнтів з ЦА і ЦД2 

виявлено відносну вазоактивну дію на церебральну гемодинаміку – 

знижувався периферичний опір в окремих судинах каротидного та вертебро-

базилярного басейнів. 

За даними спектрального та часового аналізу ВРС встановлено, що 

АФМК гармонізує симпато-парасимпатичний баланс у пацієнтів із ЦА та 

ЦД2. 
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Позитивний вплив АФМК на нейропсихологічні функції, церебральний 

кровообіг і ВРС дає підґрунтя рекомендувати даний препарат у схемі 

комплексного лікування пацієнтів із ЦА та ЦД2. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 ЦД2 належить до хронічних прогресуючих захворювань, які можуть 

виникнути в будь-якому віці, тривати впродовж усього життя з розвитком 

ускладнень призводити до зниження якості життя, втрати працездатності, 

вкорочення тривалості життя на 10-30% і збільшення смертності в 2-3 рази. 

Основною причиною інвалідизації та смерті хворих на ЦД2 є ССЗ, у 

розвитку яких провідне роль відіграють прискорений атеросклероз та АГ 

[11].  

Патогенез атеросклерозу є досить складним. У багатьох дослідженнях 

доведено, що вплив гіперглікемії на процеси атерогенезу відбувається за 

рахунок розвитку генералізованої дисфункції ендотелію, оксидативного 

стресу та наростання концентрації кінцевих глікованих продуктів обміну [22, 

49], тому ЦД2 є вагомим чинником ризику виникнення та прогресування 

ССЗ.  

В умовах ХІМ запускається каскад біохімічних реакцій у тканинах 

головного мозку, що спричиняє внутрішньоклітинне накопичення вільних 

радикалів, активацію процесів ПОЛ, надмірну генерацію активних форм 

кисню та, як наслідок, загибель нейронів. Церебральна тканина є 

сприйнятливою до окислювального стресу через її високу потребу в кисні. Як 

і в інших тканинах, у мозку є антиоксидантна система (СОД, каталаза, 

глутатіонпероксидаза, глутатіон), яка захищає його від вільних радикалів 

[215, 217]. 

Питання щодо взаємозв’язків атеросклеротичного процесу, в тому 

числі порушень ліпідного обміну, оксидативного стресу, КІМ і біології 

теломер наразі остаточно не вирішено. Одні дослідження доводять, що 

зв’язку між проявами субклінічного атеросклерозу та довжиною теломер не 

існує, вказуючи на те, що коротші теломери не пов’язано з атеросклерозом 

[110, 112], проте в багатьох працях отримано протилежні результати. У 

дослідженні Newcastle 85+, в якому брали участь люди віком понад 85 років, 
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не знайдено взаємозв’язку між ДТ і збільшенням ІММЛШ, але визначено 

вагомий її зв’язок із ФВ ЛШ [225]. У популяційному дослідженні  

Asclepios у здорових людей без ознак ССЗ (понад 2 500 осіб віком 35-55 

років) після поправки на стать і вік зв’язку ДТ з ІММЛШ і КДР встановлено 

не було [152]. Інші результати отримано у Фремінгемскому дослідженні за 

участю 850 осіб, в якому ДТ виявилася прямо пов’язаною з ММЛШ і ФВ ЛШ 

[187].  

Деякі дослідники припускають, що теломери коротшають із віком, а 

знати їх довжину необхідно, аби передбачити тривалість життя [311]. Інші 

автори вважають, що ДТ лейкоцитів асоціюється з окислювальним стресом і 

запаленням навіть у здорових людей [217]. Це дозволяє припустити, що 

пов’язаний із кардіоваскулярним ризиком системний окислювальний стрес і 

запалення можуть прискорити вкорочення теломер, тим самим зменшити 

вплив спадкового компонента ДТ [228, 229]. Саме тому можна говорити, що 

взаємозв’язок ДТ із розвитком ССЗ може бути опосередкованим впливом 

модулюючих чинників, які визначають ступінь окислювального стресу та 

хронічного запалення. Прискорене вкорочення теломер може прискорювати 

старіння ендотелію та виникнення атеросклерозу з наступним розвитком ССЗ 

[192, 212].  

Низка попередніх досліджень виявили зв’язок між ДТ і розвитком 

серцево-судинної патології та деменції [199, 215, 216]. Меншу ДТ фіксували 

частіше в пацієнтів із поєднанням предіабету/діабету й атеросклеротичних 

захворювань порівняно з такою в хворих лише на ЦД або лише на ССЗ [210]. 

Це означає, що ДТ можна розцінювати як біомаркер старіння.  

Отже, незважаючи на наявність низки дослiджень, у лiтературi 

недостатньо висвітлено проблему взаємозв’язку показників церебральної, 

кардіальної, системної гемодинаміки та ВРС у хворих на компенсований і 

декомпенсований ЦД2 і ЦА різних стадій, у тому числі ускладненими 

розвитком інсульту. Немає й чіткого уявлення про вікові, статеві та півкульні 

особливості структурно-функціонального стану серця, екстра- та 
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інтракраніальних артерій, мозкового кровообігу, порушень вегетативної 

регуляції в хворих із ЦА залежно від перенесеного інсульту та наявності 

ЦД2. Також не розроблено підхід до прогнозування прогресування розвитку 

ІІ на підставі визначення показників структурно-функціонального стану 

серця, церебральних судин і ВРС у пацієнтів із ЦА та ЦД2; не встановлено 

зв’язків між структурно-функціональним станом серця, екстра- та 

інтракраніальних артерій, системною та мозковою гемодинамікою та ВРС 

залежно від довжини теломер й активності теломерази в хворих із ЦА 1-3-ї 

стадій і ЦД2; не вивчено взаємозв’язки довжини теломер і активності 

теломерази, маркерів оксидативного стресу в таких хворих. Невідомо і про 

зв’язки між довжиною теломер і когнітивними функціями та не виявлено 

предиктори когнітивних порушень, не розроблено алгоритми впливу різних 

варіантів терапії на клінічний перебіг захворювання, структурно-

функціональний стан ССС, особливості ВНС у цих пацієнтів.  

Невирішеність наведених проблем зумовила мету та завдання даного 

дослідження. Отримані результати допоможуть лікарям різних фахів у виборі 

адекватних методів лікування та профілактики кардіоваскулярних 

ускладнень ЦД2. 

 Підґрунтя роботи склали результати обстеження 581 пацієнта (273 

чоловіків і 308 жінок) з ЦА різних стадій без ЦД2 (267 пацієнтів) і з ЦД2 (314 

пацієнта), віком від 55 до 74 років, із різних областей України за період з 

2011 по 2021 роки. На першому етапі в комплексному клініко-

інструментальному дослідженні взяли участь 581 пацієнт із ЦА 1-3-ї стадій і 

ЦД2. На другому етапі у дослідженні взяли участь 161 пацієнт із ЦА 1-3-ї 

стадій і ЦД2 (57 чоловіків і 104 жінки). На третьому етапі в дослідження 

увійшли 141 пацієнт (47 чоловіків і 94 жінки) із ЦА 1-3-ї стадій і ЦД2. Усі 

етапи роботи проведено в ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин 

імені В.П. Комісаренка НАМН України» та ДУ «Інститут геронтології імені 

Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Діагноз «церебральний атеросклероз» 

встановлювали відповідно до класифікації атеросклерозу ВООЗ 2015 року та 
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згідно з Наказом МОЗ України від 17.08.07 р. № 487, на підставі клінічної 

картини захворювання, даних лабораторних та інструментальних методів 

обстеження. Діагностику ЦД2 проводили згідно з Наказом МОЗ України від 

21.12.2012 р. № 1118 та оновлених рекомендацій Європейської асоціації 

кардіологів (2019).  

На першому етапі було проаналізовано особливості структурно-

функціонального стану серця, екстра- та інтракраніальних артерій,  

мозкової гемодинаміки, порушень вегетативної регуляції в хворих із ЦА 

залежно від перенесеного ІІ та наявності ЦД2: група ЦА та група ЦА+ІІ  

(або ІІ). Пацієнтів групи ЦА+ІІ у свою чергу розподілили на дві підгрупи 

залежно від півкульної локалізації ішемічного осередку для встановлення 

півкульних особливостей: ІІ ЛП та ІІ ПП. Аналізовані групи були 

порівнянними за віковим і статевим складом пацієнтів і середніми рівнями 

САТ, ДАТ, ПАД.  

Нами встановлено, що групи пацієнтів без ЦД2 значуще різнилися за 

індексом лівого шлуночка (ІЛП) і товщиною стінок ЛШ. Найбільше значення 

ІЛП виявлено в пацієнтів із ЦА (в 1,1 раза більше, ніж у пацієнтів з ЦА+ІІ). 

Мінімальні значення товщини МШП і ЗСЛШ були в групі пацієнтів із ЦА (в 

1,18 і 1,17 раза менше від показників групи ЦА+ІІ). Між порівнюваними 

групами також спостерігали значущі відмінності в параметрах системної та 

інтракардіальної гемодинаміки: у пацієнтів із ЦА ІКДО був в 1,14 раза 

більше та ІКСО в 1,09 раза менше, ніж у пацієнтів з ЦА+ІІ. Тобто, у 

постінсультних хворих встановлені зміни як інтракардіальної гемодинаміки, 

так і концентричного ремоделювання, що свідчить про більш вагомі зміни 

структури та функції серцевого м’яза після перенесеної гострої церебральної 

події та порушення центральної регуляції серцевої діяльності. 

Згідно з даними «Prevalence and determinants of left ventricular geometric 

abnormalities in hypertensive patients», пацієнти з АГ мають 6 типів геометрії 

ЛШ залежно від значень ІММЛШ, ІВТСЛШ і дилатації ЛШ [274]. Ця 

класифікація є більш детальною у порівнянні з загальноприйнятою, яка 
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включає лише 4 типи, але вона дає більше інформації про особливості 

ремоделювання міокарду у хворих на АГ, особливо про його дилатацію. 

Відповідно до цієї класифікації, яку ми використали вперше в Україні, в 

аналізованих групах отримано такі результати: в групі пацієнтів із ЦА і ІІ 

найчастіше виявляли IV тип (ексцентричну дилатаційну) та V тип 

(концентричну недилатаційну) ГЛШ (37,4% і 48,1% відповідно), проте III тип 

(ексцентрична недилатаційна ГЛШ) і VI тип (концентрична дилатаційна 

ГЛШ) – в 1,44 і 1,8 разів частіше мали місце в пацієнтів із ЦА.  

Міжпівкульні відмінності виявлено для товщини МШП і величини УІ. 

Так, МШПд була в 1,15 раза більшою в групі ЦА+ІІ з правопівкульною, ніж 

із лівопівкульною локалізацією ІІ, а УІ у пацієнтів з ЦА+ІІ в ЛП УІ був в 

1,2 раза більшим, ніж у пацієнтів з ІІ в ПП. Міжпівкульні відмінності 

спостерігали і відносно III і V типів ГЛШ. Так, у пацієнтів із 

правопівкульною локалізацією ІІ в 1,66 раза частіше траплялася 

концентрична недилатаційна ГЛШ, а в пацієнтів із лівопівкульною 

локалізацією ІІ – у 4,4 раза частіше ексцентрична недилатаційна ГЛШ.  

На наступному етапі окремо виділили групи пацієнтів із ЦД2 

компенсованим і декомпенсованим ЦД2 і ЦА 1-2-ї стадій та ІІ для 

визначення особливостей структурно-функціонального стану серця саме для 

пацієнтів із компенсованим і декомпенсованим ЦД2. За результатами 

порівняльного аналізу показників структурно-функціонального стану серця в 

хворих із ЦА 1-2-ї стадій залежно від наявності ЦД2 виявлено наступні 

значущі відмінності: так, у хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 

у порівнянні з хворими без ЦД2 був більший діаметр аорти на 8% в обох 

групах і показники діастолічної функції ЛШ Е/А були більше на 8% і 10% 

відповідно. Група хворих на декомпенсований ЦД2 у порівнянні з хворими 

без ЦД2 також характеризувалася більшим діаметром лівого передсердя в 

1,07 раза, товстішими на 15% МШП і на 8% ЗСЛШ, на 17% більшою ММЛШ 

на фоні підвищення індексу ВТСЛШ на 6,5%, чого не було встановлено для 

групи пацієнтів з компенсованим ЦД2. При порівнянні груп хворих на 
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компенсований і декомпенсований ЦД2 були також встановлені деякі 

відмінності: найбільший діаметр лівого передсердя і найбільший ІММЛШ 

були саме у хворих на декомпенсований ЦД2 – на 5% і 15% відповідно у 

порівнянні з групою хворих на компенсований ЦД2. Вірогідної різниці між 

іншими показниками в усіх групах встановлено не було.  

При аналізі показників інтракардіальної та системної гемодинаміки у 

хворих з ЦА і компенсований/декомпенсований ЦД2 вірогідні відмінності 

були встановлені лише для групи хворих на декомпенсований ЦД2 у 

порівнянні з компенсованим ЦД2 і у порівнянні з групою хворих з ЦА без 

ЦД. Так, УО в групі хворих на декомпенсований ЦД2 був менше на 16%, а 

ФВ нижче на 7% у порівнянні з групою хворих без ЦД2, і на 17% і 7% 

відповідно у порівнянні з групою хворих на компенсований ЦД2. Тобто, слід 

відзначити, що найнижчі УО і ФВ відзначалися саме у хворих на 

декомпенсований ЦД2. 

Дослідженням інтракардіальної та системної гемодинаміки у хворих на 

ЦД2 присвячено багато робот. Так, Бельчина Ю.Б., Соколова Л.К. вивчали 

частоту розвитку діабетичної кардіоміопатії у хворих на ЦД 1 типу та довели 

наявність субклінічної діастолічної дисфункції та зниження УО у хворих 

молодого віку при тривалості захворювання більше 5 років [98]. 

Мамєдов М.Н. та ін. вивчали особливості перебігу декомпенсованої серцевої 

недостатності у хворих на ЦД2 та встановили, що для хворих на ЦД2 

характерно зниження ФВ ЛШ і наявність діастолічної дисфункції (за 

показником E/A) [42]. 

Результати нашого дослідження узгоджуються з результатами 

більшості робіт в цьому напрямку, але відрізняються групами хворих, у яких 

вивчалися вищеперераховані показники. Відповідно до класифікації типів 

геометрії ЛШ в аналізованих групах хворих на ЦД2 отримано такі 

результати: в групі пацієнтів із ЦА без ІІ найчастіше виявляли концентричне 

ремоделювання ЛШ (II тип) та ексцентричну дилатаційну ГЛШ (IV тип) 

(22,31% і 45,38% відповідно), проте концентрична дилатаційа ГЛШ (VI тип) 
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в 1,75 раза частіше мала місце в пацієнтів із ІІ. Щодо різниці між групами 

хворих на ЦД2 із ПП і ЛП локалізаціями ІВ, то можна відзначити, що для 

хворих з ПП ІІ характерна ексцентрична дилатаційна ГЛШ (IV тип), яка 

зустрічалася у 3,22 разів частіше, ніж у хворих на ЦД2 з ЛП ІІ. Для хворих з 

ЛП локалізацією ІВ найбільш характерний VI тип геометрії ЛШ 

(концентрична дилатаційна ГЛШ), яка зовсім не зустрічалася у хворих з ПП 

локалізацією ІВ. 

Необхідно відмітити, що у хворих на ЦД2 частіше зустрічалися II, IV 

та VI типи геометрії ЛШ, тоді як у хворих без ЦД2 III-VI типи, тобто II тип 

характерний лише для хворих на ЦД2, а III і V – лише для хворих без ЦД2. 

Міжпівкульні особливості для хворих на ЦД2 були встановлені для VI і VI 

типів, а для хворих без ЦД2 – для III і V типів геометрії ЛШ. Ці дані нами 

отримани вперше. В літературі немає подібних робіт. 

Порівняння груп пацієнтів з ІІ залежно від наявності ЦД2 у стані 

компенсації чи декомпенсації виявлено такі відмінності: всі хворі на ЦД2 

мали товстіші стінки ЛШ (ТМШП була більшою на 21%, а ЗСЛШ – на 33%) і 

меншу порожнину ЛШ (ІКДО – на 10% менший, а ІКСО – на 7% більший), а 

також більш виражену діастолічну дисфункцію ЛШ за показником DT, який 

був більшим на 10% (табл. 3.8). Необхідно відмітити, що вірогідної різниці 

між групами хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 встановлено 

не було. Важливо також відзначити, що в групах хворих на ІІ з/без ЦД2 не 

було вірогідної різниці між показниками діаметра лівого передсердя, 

діаметром аорти та ММЛШ у порівнянні з групою хворих на ЦА без ІІ. 

При аналізі параметрів інтракардіальної та системної гемодинаміки у 

пацієнтів з ІІ залежно від наявності ЦД2 не було встановлено статистично 

значущих відмінностей не тільки у порівнянні з групою хворих без ЦД2, а і 

при порівнянні груп хворих на ЦД2 в залежності від ступеня компенсації. 

В літературі зустрічаються поодинокі дослідження особливостей 

структури та функції серця у хворих на ЦД2, або на гострий ішемічний 

інсульт, але порівняльного аналізу таких показників у хворих у 
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відновлювальний період інсульту та залежно від компенсації ЦД2 не 

проводилось. 

Проаналізовано також особливості структурно-функціонального  

стану серця в обстежених залежно від півкульної локалізації ішемічного 

осередку.  

Для пацієнтів із ЦД2 і локалізацією ІІ в ПП тенденції до значущих 

відмінностей встановлено лише для ІКДО, який був більшим на 7% за 

показник хворих на ЦД2 і локалізацію ІІ в ЛП, і для УІ, який був відповідно 

меншим на 5%, тобто півкульні відмінності відзначено лише для деяких 

показників системної гемодинаміки. А в хворих із локалізацією ІІ в ПП без 

ЦД2 вірогідні відмінності спостерігали, навпаки, лише в показниках 

ремоделювання міокарда ЛШ. Так, саме для пацієнтів із локалізацією ІІ в ПП 

характерними були товстіша МШП на 20% і більший ІВТСЛШ на 5%. 

Основні міжпівкульні відмінності стосуються типів ГЛШ: у хворих із ПП 

локалізацією ІВ у 3,22 разів частіше зустрічався IV (ексцентрична 

дилатаційна) тип, а у лівопівкульної групи – VI (концентрична дилатаційна) 

тип ГЛШ, що свідчить про більшу ймовірність розвитку аритмій і повторних 

серцево-судинних подій при ПП локалізації ІВ. 

В нашій країні та у світі за останні роки питанням півкульних 

особливостей системної, кардіальної гемодинаміки дослідники не приділяли 

багато уваги, але Кузнецова С.М. та співавт. продемонстрували наявність 

відповідних відмінностей у хворих з різними підтипами ішемічного інсульту, 

але без ЦД2 [38 - 40]. 

Отже, вперше проаналізовано та встановлено значущі відмінності 

показників морфо-функціональних змін серця, інтракардіальної та системної 

гемодинаміки в пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій і хворих із ЦА, які перенесли 

атеротромботичний інсульт в правій або лівій півкулі, залежно від наявності 

компенсованого та декомпенсованого ЦД2, причому найбільшими ці 

відмінності були в розподілі типів геометрії лівого шлуночка. Однією з 

причин формування ГЛШ у хворих на ЦД2 може бути підвищення ЧСС та 
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зниження ВРС внаслідок превалювання симпатичних впливів, що обумовлює 

(через кальцієвий механізм) підвищення довжини кардіоміоцитів, а також (за 

механізмом взаємного підсилення) активує тканинні та циркулюючі 

компоненти ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, що сприяє 

потовщенню стінок ЛШ. Тобто, саме наявність декомпенсованого ЦД2 у 

більшій мірі впливає на розвиток серцевої недостатності та порушення ритму 

у даної категорії хворих.  

Загальновідомо, що однією з головних причин несприятливого 

прогнозу хворих на ЦД 1 чи 2 типів є судинні захворювання серця та мозку. 

Є дані про те, що церебральні судинні ускладнення при ЦД2 можуть 

відображати генералізовану судинну дисфункцію [103]. Тому на наступному 

етапі вивчали особливості структурно-функціонального стану екстра- та 

інтракраніальних артерій і мозкову гемодинаміку в хворих із ЦА залежно від 

перенесеного ІІ та наявності ЦД2. Основним ультразвуковим показником, що 

дозволяє побічно оцінити наявність структурної перебудови судинної стінки, 

є стан КІМ (товщина, ехогенність, ступінь диференціювання на шари). У 

73,40% випадків серед обстежених без ЦД2, які перенесли ІІ, і в 7,40% 

випадків серед пацієнтів із початковими проявами ЦА визначено відносно 

рівномірне підвищення ехогенності та потовщення понад 1,0 мм КІМ ЗСА з 

обох боків із частковою втратою диференціації його на шари, причому 

значущої різниці між групами пацієнтів із правопівкульною та 

лівопівкульною локалізацією ІІ не спостерігали (73,8% і 73,1% відповідно). 

З огляду на значну роль стенозування в розвитку ІІ та кореляцію 

ступеня стенозу з ризиком розвитку ішемії мозку проаналізовано частоту 

клінічно значущих (понад 50%) і клінічно незначущих (менше від 50%) 

ступенів стенозу в пацієнтів без ЦД2 і ЦА 1-3-го ступенів. Частота клінічно 

значущих (понад 50%) стенозів екстракраніальних судин каротидного 

басейну в хворих без ЦД2 із ЦА+ІІ була значуще в 9 разів вищою, ніж у 

пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій (37,33% і 4,33% відповідно), без ІІ, причому в 
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групах пацієнтів з ІІ залежно від його локалізації частота даних стенозів 

статистично не різнилася (43,33% і 33,33%), хоча в групі пацієнтів з ІІ ПП 

частота стенозів понад 50% на 10% була більшою, ніж у групі пацієнтів із 

локалізацією ІІ в ЛП. 

Після встановлення морфологічних особливостей церебральних судин 

у пацієнтів без ЦД2 із ЦА 1-3-ї стадій, проведено аналіз змін швидкісних 

показників, які значною мірою визначаються функціональним станом  

судин.  

Нами встановлено,що в пацієнтів без ЦД2 із ЦА 1-2-ї стадій визначено 

значущу різницю ЛСШК у деяких судинах каротидного та вертебро-

базилярного басейнів: у правих і лівих ЗСА, СМА, ЗМА та в ОА. Так, у 

пацієнтів без ІІ ЛСШК у правих і лівих ЗСА та СМА була в 1,2 раза вищою, 

ніж у пацієнтів з ІІ; в ОА ЛСШК у пацієнтів без ІІ була в 1,4 раза вищою, ніж 

у пацієнтів з ІІ, а в правій і лівій ЗМА ЛСШК у пацієнтів без ІІ перевищувала 

в 1,3 раза показник групи постінсультних хворих. 

Як відомо, структура змін мозкового кровообігу в пацієнтів, які 

перенесли ІІ, у відновлювальний період має півкульні особливості. За даними 

С.М. Кузнєцової і співавт., у пацієнтів з атеротромботичним ІІ зміни 

церебральної гемодинаміки більше виражено за локалізації ішемічного 

осередку в лівій півкулі [20]. З огляду на ці дані ми також провели аналіз 

стану мозкового кровообігу з урахуванням півкульної локалізації ІІ. 

Півкульні відмінності ЛСШК мали місце в таких судинах каротидного 

басейну праворуч: ЗСА, СМА та ВСА. У правій ЗСА в групі пацієнтів з ІІ ЛП 

ЛСШК перевищувала показник пацієнтів з ІІ ПП в 1,24 раза, в правих СМА 

та ВСА – в 1,1 раза. 

Отже, необхідно підкреслити, що в пацієнтів без ЦД2 із ЦА 1-2-ї 

стадій, без ІІ в анамнезі порівняно з пацієнтами, які перенесли ІІ, ЛСШК 

виявилась значуще більшою в судинах каротидного та вертебро-базилярного 

басейнів з обох боків, за винятком ХА та ВСА, тоді як півкульні відмінності 

мали місце лише в інтра- й екстракраніальних судинах каротидного басейну 
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праворуч, причому в пацієнтів із локалізацією ІІ в ЛП ЛСШК була вірогідно 

більшою, ніж у пацієнтів з ІІ в ПП. 

Стандартними показниками доплерографії екстракраніальних судин, 

що свідчать про величину судинного опору та визначають рівень 

кровопостачання мозку, є RІ і PI. Підвищення зазначених показників 

спостерігається за наявності вазоспастичних реакцій у пацієнтів з АГ та/або 

ЦА. У пацієнтів без ЦД2, які перенесли ІІ, порівняно з хворими групи ЦА 

показник еластичності виявився значуще вищим у правих і лівих СМА, ЗМА, 

правих ЗСА і ХА, а також в ОА. Півкульні відмінності спостерігали лише в 

правій ЗСА, лівої СМА і в ОА, причому PI в правій ЗСА був вірогідно в  

1,14 раза більшим у пацієнтів з ІІ в ПП, а в лівій СМА і в ОА – в 1,18 раза та 

в 1,1 раза відповідно в пацієнтів з ІІ в ЛП. 

Показник периферичного опору судин у пацієнтів без ЦД2 із ЦА 1-2-ї 

стадій був значуще нижчим у правих і лівих ЗСА, СМА, ЗМА і ОА. В інших 

судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів вірогідних 

відмінностей не спостерігали. Півкульні відмінності визначено лише в правій 

ЗСА (у пацієнтів групи ІІ ПП значуще більше, ніж в хворих групи ІІ ЛП), у 

правих СМА і ЗМА, лівій СМА й ОА (у групі ІІ ЛП вірогідно більше, ніж у 

групі ІІ ПП). 

Отже, проведене дослідження виявило значуще збільшення індексу 

судинного периферичного опору та пульсаторного індексу в пацієнтів без 

ЦД2 із ЦА, які перенесли ІІ, що свідчить про напруженість механізмів 

авторегуляції мозкового кровообігу в них в окремих судинах каротидного та 

вертебро-базилярного басейнів. 

На наступному етапі проаналізовано всі досліджені показники в хворих 

на ЦД2 залежно від ступеня компенсації порівняно з аналогічними в 

пацієнтів без ЦД2. Необхідно відзначити, що хворі на ЦД2 у стадії 

компенсації та у стадії декомпенсації із ЦА 1-2-ї стадій порівняно з хворими 

без ЦД не мали відмінностей у морфологічний показниках (ТКІМ і стенози 

понад 50%), для групи хворих на компенсований ЦД2 у порівнянні з групою 
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хворих без ЦД2 також не встановлено відмінностей у показниках 

функціонального стану судин (ЛСШК, RI та PI). Проте саме для групи 

хворих на декомпенсований ЦД2 відзначено вірогідні відмінності ЛСШК у 

багатьох судинах каротинного басейну: ЛСШК у правій і лівій ЗСА були на 

меншими на 9% і 8% відповідно, ЛСШК у правій і лівій СМА, у правій і лівій 

ВСА – меншими на 12% і 6% і на 16% і 6% відповідно та в ОА – на 10%. У 

пацієнтів з декомпенсованим ЦД2 порівняно з хворими групи ЦА показник 

еластичності (PI) виявився значуще нижчим у правих і лівих СМА, ЗСА і 

ВСА, а також в ОА. Показник периферичного опору судин (RI) у пацієнтів із 

ЦА і ЦД2д був значуще вищим у правих і лівих ЗСА, СМА, ВСА і ОА у 

порівнянні з хворими без ЦД2. В судинах вертебро-базилярного басейна 

вірогідних відмінностей ЛСШК, RI, PI не було встановлено. 

При аналізі показників структурно-функціонального стану судин також 

були встановлені відмінності між групами пацієнтів з компенсованим і 

декомпенсованим ЦД2. Так, ЛСШК в правих і лівих ЗСА, ВСА та СМА була 

статистично значуще менше у хворих на ЦД2д на 11,31% і 15,49%, на 12,60% 

і 13,89% та на 10,10% і 7,20% відповідно. У пацієнтів з декомпенсованим 

ЦД2 порівняно з групою хворих на компенсований ЦД2 показник RI 

виявився значуще вищими у правих і лівих СМА на 36% і 14,29% і ВСА на 

27,59% і 16,36% відповідно. В інших судинах каротидного і вертебро-

базилярного басейнів не було встановлено вірогідної різниці у структурно-

функціональних показниках церебрального кровотоку між групами хворих на 

декомпенсований і компенсований ЦД2. 

Проаналізовано також морфологічні та функціональні відмінності в 

церебральних судинах хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 із 

перенесеним ІІ. Встановлено, що для груп хворих на компенсований і 

декомпенсований ЦД2 порівняно з групою без ЦД характерними були 

потовщення КІМ з обох боків на 15,56% праворуч і на 22,22% ліворуч для 

групи компенсованого ЦД2 і на 18,89% праворуч і на 24,44% ліворуч для 

групи декомпенсованого ЦД2, що свідчить про наявність агресивнішого 



 

 

324 

 

атеросклеротичного процесу саме в хворих на ЦД2 незалежно від ступеня 

компенсації. Щодо ЛСШК виявлено, що цей показник був значуще вищим у 

всіх хворих на ЦД2 з ІІ у всіх судинах каротидного та вертебро-базилярного 

басейнів порівняно з відповідним у хворих без ЦД. Так, у хворих на 

компенсований ЦД2 було встановлено зниження ЛСШК у правих і лівих 

ЗСА, СМА, ВСА, ХА, ЗМА та ОА на 37,39% і 17,41%, на 13,73% і 13,98%, на 

28,44% і 18,20%, на 20,76% і 22,03%, на 29,65% і 20,32% та на 44,89% 

відповідно у порівнянні з хворими без ЦД. RI та PI також були значно 

підвищеними в усіх судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів, 

крім лівих ЗСА та ХА, що свідчить про значущу негативну реорганізацію 

церебрального кровообігу в хворих на ЦД2 незалежно від ступеня 

компенсації. Необхідно відмітити відсутність вірогідних відмінностей між 

показниками ЛСШК, PI та RI між групами хворих на компенсований і 

декомпенсований ЦД2. 

За результатами статистичного аналізу також були встановлені значущі 

відмінності у морфо-функціональному стані церебральних судин у хворих на 

ЦД2 залежно від півкульної локалізації ІІ лише у 2 судинах: так, у хворих на 

ЦД2 і ІІ з локалізацією ІО у ЛП ЛСШК у лівій СМА була вірогідно нижче на 

17,19%, а у хворих на ЦД2 і ІІ з локалізацією ІО у ПП ЛСШК була вірогідно 

нижче в ОА на 37,35%.  

Маньковський Б.М. у своїх роботах продемонстрував у пацієнтів 40 

років + зниження церебрального кровотоку в різних судинних басейнах 

головного мозку у хворих на ЦД 1 і 2 типів, але не у всіх досліджуваних 

хворих був ЦА 1-3 стадій. Бондарь І.А. та співавт. у своїй роботі провели 

аналіз особливостей церебральної гемодинаміки у хворих на ЦД2 при 

кардіоваскулярної формі діабетичної автономної нейропатії та показали, що 

у хворих на ЦД2 з діабетичною автономною нейропатією відзначено 

статистично значуще підвищення периферичного опору судин головного 

мозку, ослаблення рівня компенсаторно-пристосувальних реакцій судинного 
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русла головного мозку, що виявляється в зниженні реакцій мозкового 

кровотоку у відповідь на функціональні навантажувальні тести і зниження 

показників глобальної скоротливості міокарда лівого шлуночка, що 

призводить до зниження перфузії головного мозку [5]. Професор 

Товажнянська О.Л. та співавтори також вивчала порушення ауторегуляції 

мозкового кровотоку у хворих на ЦД2 з ЦА, але лише 1 і 2 стадії. Результати 

її досліджень свідчать про напругу функціональної ланки 

цереброваскулярної реактивності, зокрема, її міогенного компоненту 

внаслідок порушення при ЦД структури судинної стінки і її тонусу. Виявлене 

збільшення в 1,7 і 2,3 разів часу відновлення швидкості кровотоку до 

вихідної відображало порушення метаболічного контуру судинної 

реактивності як прояв загальних дисметаболічних процесів, що розвиваються 

в організмі при ЦД, – порушення поліолового шляху окислення глюкози, 

надмірного накопичення сорбітолу і прооксидантів, розвитку гіперліпідемії, 

дефіциту депресорних факторів, незворотного гликозиліровання білків, в 

тому числі білків стінок судин [57]. Отже, отримані в нашому дослідженні 

дані узгоджуються з результатами попередніх досліджень і доповнюють їх. 

Нами вперше встановлені особливості структурно-функціональних змін 

церебральних судин у хворих на компенсований ЦД2 у порівнянні з хворими 

без ЦД лише для групи пацієнтів, які перенесли ІІ. Для групи хворих на 

декомпенсований ЦД2 у порівнянні з хворими без ЦД особливості 

структурно-функціональних змін церебральних судин виявлено і у пацієнтів 

з ЦА і у тих, хто переніс ІІ. Необхідно відзначити також наявність 

статистично значущої різниці у показниках церебральної гемодинаміки між 

групами хворих на ЦД2к і ЦД2д лише з ЦА без перенесеного ІІ та наявність 

півкульних особливостей церебрального кровотоку у судинах каротидного та 

вертебро-базилярного басейнів для хворих на ЦД2. 

Згідно даним літератури, в яких описані дослідження взаємозв’язку 

серця та мозку у гострий період інсульту, можна стверджувати на сьогодні, 
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що існує складний багаторівневий невральний контроль роботи серця. 

Контроль здійснюють премоторна та острівкова зони кори головного мозку, а 

островок – lobus insularis (insula) – це ланка, через яку пов’язані кора, 

лімбічна система та інші структури ЦНС, тому найчастіше зміни на ЕКГ і 

ВРС реєструються саме при ішемічному ушкодженні саме острівкової зони 

(права півкуля), але існує також і стволовий, периферичний відділи, серцеві 

нерви та ганглії та хемо- та барорецептори серця та судин, які теж виконують 

зв’язок серця з ЦНС і більше ушкоджуються при наявності ЦД (автори). 

Тобто можна вважати, що основними механізмами розвитку кардіальної 

дисфункції при гострому інсульті, церебральній ішемії та ЦД2 при наявності 

регулярного синусового ритму є: нейрогуморальні (підвищення у крові рівня 

симпатичних нейромедиаторів за рахунок центрального викиду, 

прозапальних факторів) та підвищення внутрішньочерепного тиску, тому так 

важливо проводити саме комплексне дослідження структурно-

функціонального стану ВНС, серця та церебральних судин у цій категорії 

хворих. 

Деякі дослідники, наприклад, Colivicchi F. et al., Трунова Є.С., у своїх 

роботах продемонстрували багатогранність цереброкардіальних 

взаємовідносин у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом за рахунок, в 

першу чергу, порушення автономної регуляції серцевого ритму, яке 

пов’язане з локалізацією ішемічного вогнища, та пригніченням усіх 

параметрів варіабельності ритму серця. Ці зміни в деяких випадках мають 

стійкий характер і зберігаються навіть у ранній реабілітаційний період [62, 

123].  

Результати дослідження ВРС у пацієнтів із ЦА 1-3-ї стадій залежно від 

перенесеного ІІ, а також від його локалізації, отримано вперше. Для хворих 

без ЦД2 показано, що група ЦА, як і група пацієнтів з ІІ в ПП, 

характеризувалася переважанням у спектрі хвиль дуже низької частоти зі 

співвідношенням складових спектра ДНЧ>НЧ>ВЧ, що свідчить про 
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зниження активності сегментарних механізмів регуляції, тоді як в групі ІІ ЛП 

спостерігали дещо інше співвідношення спектрів – ДНЧ>ВЧ>НЧ, що вказує 

на напруження вегетативної рівноваги з незначною активацією ерготропних 

впливів. Вперше виявлено, що пацієнти, які перенесли ІІ в ПП і ЛП, мають 

вірогідно нижчі показники ділянки дуже низьких частот і високих частот 

порівняно з такими групи пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій, що вказує на 

пригнічення активності сегментарних систем переважно за рахунок 

парасимпатичного відділу в пацієнтів у постінсультний період незалежно від 

півкульної локалізації ішемічного осередку. Проте з огляду на наявність 

значущих відмінностей між групами ІІ ЛП та ІІ ПП показників дуже 

низькочастотного та низькочастотного спектрів слід зазначити, що ступінь 

пригнічення симпатичного відділу нервової системи у пацієнтів із 

правопівкульним ІІ виявився значно більшим. За результатами аналізу 

часових складових спектра ВРС вперше встановлено значуще зниження 

показника pNN50, що відображає парасимпатичну активність, у пацієнтів 

загальної групи ЦА+ІІ та групи ІІ з осередком у ЛП порівняно з групою ЦА 

1-2-ї стадій, що в деяких дослідженнях асоціюється з несприятливим 

прогнозом і перебуває в тісному взаємозв’язку з патогенезом шлуночкових 

аритмій і раптовою смертю. В обстежених із ЦА+ІІ величина триангулярного 

індексу, по-перше, була нижчою від 25 (норма – 3715). По-друге, значущі 

відмінності виявлено в усіх пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій, які перенесли ІІ. Так, 

у пацієнтів, які перенесли ІІ і в ПП, і в ЛП, триангулярний індекс практично в 

2 рази був нижчим від показника пацієнтів із ЦА.  

Вперше встановлено, що в постінсультних пацієнтів із ЦА без ЦД2 має 

місце пригнічення активності сегментарних систем переважно за рахунок 

парасимпатичного відділу незалежно від півкульної локалізації ішемічного 

осередку. Ступінь пригнічення симпатичного відділу нервової системи в 

пацієнтів з ішемічним осередком в ПП виявився значуще більшим, ніж у 

пацієнтів, в яких ІІ локалізувався в ЛП. Пацієнти без ЦД2 із ЦА, які 

перенесли ІІ, незалежно від локалізації ішемічного осередку мали 
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прогностично несприятливу щодо екстрасистол високих градацій, 

«пробіжок», нестійкої шлуночкової тахікардії, виражених проявів 

лівошлуночкової недостатності величину триангулярного індексу. 

Вперше проаналізовано ці групи хворих залежно від наявності ЦД2. 

Результати порівняльного аналізу засвідчили відсутність вірогідних 

відмінностей показників ВРС у хворих на компенсований ЦД2 у порівнянні з 

хворими з ЦА 1-2-ї стадій без ЦД2, але в хворих на декомпенсований ЦД2 

встановлені статистично значущі відмінності як у порівнянні з хворими без 

ЦД2, так і в порівнянні з хворими на декомпенсований ЦД2. Так, для  

хворих на декомпенсований ЦД2 характерні зниження ДНЧ, ВЧ і 

співвідношення НЧ/ВЧ на 17,10%, 72,00% і 64,33% на фоні підвищення  

НЧ на 34,56% у порівнянні з хворими без ЦД, і відповідно зниження ДНЧ, 

ВЧ і співвідношення НЧ/ВЧ на 23,50%, 64,00% і 55,55% на фоні  

підвищення НЧ на 37,74% у порівнянні з хворими на компенсований ЦД2 

(табл. 3.15). 

При аналізі показників ВРС у хворих на компенсований і 

декомпенсований ЦД2, які перенесли ІІ, нами було засвідчено зменшення НЧ 

хвиль спектральної складової ВРС у хворих на компенсований і 

декомпенсований ЦД2 і ЦА 3-ї стадії на 27,72% і 41,67% відповідно та 

пригнічення загальної потужності спектра ВНС за рівнем ТІ та HRV, як у 

хворих на компенсований ЦД2, так і декомпенсований ЦД2 на 14,29% і 

28,44% і 33,33% і 60,92% відповідно, що свідчить про більш виражену 

дестабілізацію нейро-гуморальних систем у хворих після перенесеного 

інсульту саме на тлі ЦД2, навіть при його компенсації.  

Аналіз півкульних особливостей ВРС у хворих на компенсований і 

декомпенсований ЦД2 не продемонстрував значущих відмінностей від 

відповідних характеристик хворих на ЦА без ЦД2, що може свідчити про те, 

що на зміни ВРС більше впливає наявність ІВ, більше в ПП, ніж ЦД2. 

Наступним етапом роботи було визначення вікових і статевих 

відмінностей у пацієнтів із ЦА різних стадій залежності від наявності ЦД2. 
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Для визначення вікових відмінностей пацієнтів з/без ЦД2 розподілили на 2 

групи: ЦА 3-ї ст. і ЦА 1-2-ї ст., кожну з яких розподілили на 2 підгрупи: в 

першу підгрупу ввійшли пацієнти віком 60 років і більше, у другу – до 60 

років. У групі пацієнтів із ЦД2 і ЦА 1-2-ї ст. не виявлено значущих вікових 

відмінностей. Водночас серед пацієнтів із ЦД2 і ЦА 3-ї ст. значуще більші 

показники КДР і КСР були в пацієнтів середнього віку, а ТМШП та ІВТСЛШ 

були більшими в пацієнтів похилого віку. 

На наступному етапі пацієнтів обох груп розподілили на 2 підгрупи за 

статтю. Важливо відзначити той факт, що показники структурно-

функціонального стану серця в пацієнтів із ЦД2 і ЦА 1-2-ї ст. у чоловіків і 

жінок не різнилися. У чоловіків із ЦД2 і ЦА 3-ї ст. значуще більшими були 

площа поверхні тіла, КДР, КСР, УО, ХОК і ЗПОС.  

Для пацієнтів без ЦД2 в обох групах вікових і статевих особливостей 

структурно-функціонального стану серця встановлено не було. 

За результатами аналізу церебрального кровообігу в пацієнтів з ЦД2 і 

ЦА 1-3-ї стадій не виявлено ані вікових, ані статевих відмінностей у ЛСШК 

судин каротидного та вертебро-базилярного басейнів, а у пацієнтів з ІІ без 

ЦД2 похилого віку ЛСШК в обох ВСА була значуще вищою, ніж у пацієнтів 

середнього віку, причому ЛСШК у лівих ПА, ЗМА й ОА – значуще вищою в 

пацієнтів середнього віку, ніж у літніх. На наш погляд, дані відмінності 

можна пояснити достовірними відмінностями в рівнях глюкози в крові 

натще.  

Важливо відзначити, що значущі статеві відмінності виявлено лише в 

групі пацієнтів із ЦД2 із ЦА 1-2-ї стадії для ЛСШК в обох ОСА: в жінок вона 

була вищою, ніж у чоловіків. 

За результатами аналізу ВРС знайдено ще декілька вікових 

відмінностей у хворих із ЦД2: по-перше, пацієнти середнього віку, які 

перенесли ІІ, порівняно з пацієнтами похилого віку характеризувалися 

значущим підвищенням НЧ коливань, які відображають активність 

симпатичного відділу ВНС; по-друге, достовірне підвищення триангулярного 
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індексу зафіксовано також у пацієнтів середнього віку з ЦА 1-2-ї ст. 

порівняно з цим показником пацієнтів похилого віку. Встановлено, що в 

постінсультних чоловіків НЧ коливання значуще перевищували показник 

постінсультних жінок, а співвідношення НЧ/ВЧ більшим, навпаки, було в 

жінок. У пацієнтів із ЦА 1-2-ї ст. не знайдено жодних відмінностей у 

показниках ВРС, а жінки характеризувалися більшою ЧСС порівняно з 

чоловіками.  

У хворих без ЦД2 і ЦА різних стадій не встановлено вікових і статевих 

відмінностей у показниках ВРС. Отже, визначено відсутність вікових і 

статевих відмінностей у показниках структурно-функціонального стану 

серця, церебральних судин і ВРС для пацієнтів без ЦД2 і ЦА 1-3-ї стадій 

порівняно з відповідними групами хворих на ЦА без ЦД2. На нашу думку, це 

можна пояснити досить однорідною вибіркою в нашому дослідженні. 

На сьогодні предіабет вважається уже початком розвитку ЦД2. Багато 

досліджень прогнозують зростання захворюваності на ЦД (з 8,8% у 2015-му 

до 10,4% у 2040 році) на фоні підвищення захворюваності на предіабет. 

Проблема такого стрімкого росту полягає не тільки в тому, що ЦД2 

діагностується несвоєчасно (у 50% уперше виявлених пацієнтів рівень 

глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) >9%), але й що наявність предіабету 

та його вплив на ризик розвитку серцево-судинних захворювань часто 

недооцінюють. Доведено, що у хворих на ЦД2, які не лікувалися на етапі 

предіабету, частіше виникають різноманітні макро- і мікросудинні 

ускладнення, у зв’язку з чим основна увага лікарів повинна бути спрямована 

на корекцію способу життя (рівень фізичної активності, вага, раціон 

харчування), адже завдяки цьому можна запобігти розвитку захворювання. 

Згідно з рекомендаціями ADA 2021 року, в пацієнтів із рівнем HbA1c 5,7–6,4 

ммоль/л діагностують предіабет. З огляду на це ми визначали досліджувані 

характеристик окремо для даної категорії хворих. Вперше встановлено, що 

пацієнти з предіабетом відрізняються від хворих без ЦД2 лише меншим 
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рівнем ФА, тоді як від хворих на ЦД2 – нижчим рівнем ситуативної тривоги, 

більш вираженим потовщенням КІМ і гіперсимпатикотонією на тлі низької 

нейро-гуморальною активності ВНС. Ці відмінності дають підставу говорити 

про провідну роль фізичної активності у прогресуванні ЦД2, атерогенезу та 

ВНС у хворих похилого віку із ЦА 1-3-ї стадій.  

Виявлення великої кількості вікових, статевих і півкульних 

особливостей структурно-функціонального стану серця, церебральних судин 

і ВРС у хворих без ЦД2 спонукало до проведення оцінки взаємозв’язків між 

структурно-функціональним станом серця та ВРС залежно від віку, статі, 

локалізації ішемічного осередку в хворих із ЦА, які перенесли ІІ, за 

допомогою кореляційного аналізу з розрахунком коефіцієнта рангової 

кореляції Спірмена. Таких досліджень досі проведено не було. За його 

результатами в загальній групі пацієнтів, які перенесли ІІ, встановлено 

негативний кореляційний зв’язок між показниками ІММЛШ і НЧ/ВЧ%, а в 

групі пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій виявлено негативний зв’язок ІОТСЛШ з 

індексом HRV і позитивний – з індексом НЧ/ВЧ, а також позитивні зв’язки 

показника діастолічної функції міокарда ЛШ із HRV і триангулярним 

індексом. Отже, найбільшу кількість взаємозв’язків показників структурного 

ремоделювання міокарда та діастолічної функції ЛШ виявлено в групі 

пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій без ІІ. Крім того, певні зв’язки встановлено в 

пацієнтів, які перенесли ІІ в ЛП, але не в ПП.  

Для виявлення зв’язку між ММЛШ і показниками ВРС проведено 

кореляційний аналіз із розрахунком коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. 

За результатами даного аналізу в загальній групі пацієнтів, які перенесли ІІ, 

виявлено негативний кореляційний зв’язок між показниками ММЛШ і 

НЧ/ВЧ%, тоді як у групі пацієнтів з ЦА 1-2-ї стадій зв’язків не встановлено. 

Отже, наявність негативного кореляційного зв’язку між ММЛШ і 

співвідношенням характеристик симпатичного/ парасимпатичного відділів 

ВНС у постінсультних пацієнтів і відсутність такого в пацієнтів із 
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початковими проявами ЦА засвідчили більш виражені фізіологічні 

взаємозв’язки та менше виражену автономію ВНС після значущої 

кардіоваскулярної події в пацієнтів із проявами ЦА.  

Для виявлення взаємозв’язків між показниками ВРС, структурно-

функціонального стану серця та церебральних судин також проведено 

кореляційний аналіз із розрахунком коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. 

За його результатами в загальній групі пацієнтів, які перенесли ІІ, 

встановлено прямий кореляційний зв’язок ІММЛШ та ІОТСЛШ із ЛСШК у 

ПА ліворуч і негативний кореляційний зв’язок ІММЛШ із ЛСШК у СМА 

ліворуч і ЗМА праворуч, а також ФВ ЛШ виявилася обернено пропорційною 

ЛСШК у ВСА ліворуч. У групі пацієнтів із ЦА 1-2-ї ст. (без ІІ), по-перше, 

зв’язків досліджуваних характеристик виявлено в 2,5 раза менше, по-друге, 

вони мали абсолютно інший характер. Якщо в групі пацієнтів з ІІ  

кореляційні зв’язки виявлено в основному між ЛСШК та основними 

показниками геометрії та загальної скоротливості ЛШ, то в пацієнтів із ЦА 1-

2-ї ст. ЛСШК корелювала з показниками ВРС і діастолічної функції ЛШ, 

іншими словами, визначено певну автономію церебральної та кардіальної 

гемодинаміки.  

За результатами порівняння груп пацієнтів із різною локалізацією 

ішемічного осередку встановлено практично однакову кількість 

взаємозв’язків для пацієнтів з ІІ в ЛП і ПП. Відмінність між групами 

полягала лише в тому, що в пацієнтів із локалізацією ІІ в ПП виявлено 

кореляційні зв’язки показників церебрального кровообігу з 

характеристиками діастолічної функції та системної гемодинаміки, а в 

пацієнтів із лівопівкульною локалізацією ІІ зв’язків церебрального 

кровообігу з характеристиками діастолічної функції ЛШ не визначено, але 

доведено наявність прямих кореляційних зв’язків із геометрією ЛШ і ВРС. 

Отже, вперше проведено аналіз взаємозв’язків системи «мозок-серце» 

в пацієнтів похилого віку із ЦА різних стадій, який дозволяє констатувати: 

для пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій більш характерними є зв’язки діастолічної 
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функції ЛШ із показниками ВРС на тлі відносної автономії церебральної та 

системної гемодинаміки; для пацієнтів з ІІ визначено більше зв’язків 

показників структурного ремоделювання ЛШ зі станом нейрогуморальної 

регуляції та церебральною та системною гемодинамікою.  

З урахуванням встановлених взаємозв’язків показників структурно-

функціонального стану серця, церебральних судин і ВРС у хворих на ЦА  

1-3-ї стадій на наступному етапі ми вперше в України визначили чинники 

розвитку ІІ у даної категорії хворих. Пацієнтів розподілили на 2 групи:  

І – із ЦА 1-2-ї стадій, ІІ – із ЦА 3-ї стадії (які перенесли ІІ). Кількість 

пацієнтів із ЦД2, середні показники глікемії натще та HbA1c були 

порівнянними в обох групах. В усіх пацієнтів на момент обстеження було 

досягнуто цільове значення АТ і компенсацію ЦД2. ТКІМ з обох боків була 

значуще (p<0,05) більшою у пацієнтів групи ІІ. Причому групи не різнилися 

за показниками структурно-функціонального стану серця: ФВ, ММЛШ, 

КДО, та показники діастолічної функції серця були порівнянними. 

Співвідношення НЧ/ВЧ відображає стан симпато-парасимпатичного балансу 

ВНС. Великі значення цього показника свідчать про переважання тонусу 

симпатичного відділу ВНС, що й було виявлено в пацієнтів групи І, а 

триангулярний індекс та індекс HRV, що застосовуються для оцінки 

загальної ВРС, практично не різнилися між групами та перевищували 

нормальні міжнародні значення. Для виявлення чинників, що впливають на 

розвиток інсульту, в загальній когорті пацієнтів використовували метод 

побудови логістичних моделей регресії. На виділених значущих чинниках 

ризику було побудовано багатофакторну модель логістичної регресії. 

Встановлено значущий позитивний зв’язок інсульту із чоловічою статтю та 

ТМШП і негативний – з ІКДР. Виявлено добру узгодженість виділених ознак 

із ризиком розвитку ІІ – AUC=0,94 (95% CI 0,91-0,97), що може вказувати на 

повноту моделі та предикторів ІІ, розглянутих в даному дослідженні.  

 Для виявлення чинників, що впливають на розвиток ІІ, окремо в 

пацієнтів із ЦД2 було побудовано логістичну модель регресії за тим же 
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алгоритмом, що й для загальної групи пацієнтів із ЦА. На виділених 

значущих чинниках ризику побудовано багатофакторну модель логістичної 

регресії. За результатами багатофакторного регресійного аналізу для 

пацієнтів із ЦА та ІІ доведено наявність зв’язку ризику розвитку ІІ з 

ТМШПд, ІКСР, ІКДР і чоловічою статтю – AUC=0,94 (95% CI 0,91-0,97), а 

для пацієнтів із ЦД2 і ЦА – з глікемією натще, ТМШПд, ТКІМ та Е/А – 

AUC=0,99 (95% CI 0,94-1,00). 

Клінічних досліджень, які вивчали взаємозв’язок структурно-

функціонального стану серця, судин і ВРС із розвитком ІІ, є небагато. 

Зокрема в одному з них продемонстровано, що пацієнти, які перенесли ІІ, 

порівняно з пацієнтами з АГ без ІІ характеризуються більш вираженою ГЛШ, 

більшими розмірами порожнин серця та зниженням систолічної функції ЛШ, 

проте автори не вивчали вплив показників структурно-функціонального 

стану серця на прогноз розвитку ІІ [202]. В іншому дослідженні з 

використанням дискримінантного аналізу було запропоновано методику 

оцінки ймовірності виникнення інсульту протягом 3 років у хворих на АГ у 

поєднанні з ІХС, ЦД2 та ожирінням на підставі сукупності синдромів і 

супутніх ускладнень (ФП, порушення гемостазу тощо), але безпосередньо 

показники структурно-функціонального стану серця в їх аналіз не входили. 

Попри те, що ТКІМ є відомим загальним маркером атеросклеротичного 

процесу, необхідно відзначити, що в даному дослідженні до моделі 

прогнозування ІІ в загальній когорті пацієнтів із ЦА методом логістичної 

регресії ТКІМ не ввійшла, а в пацієнтів із ЦД2, навпаки, мала ключове 

значення. Важливо відзначити й той факт, що висновки великого 

систематичного огляду та мета-аналізу [205], в якому узагальнено дані 26 202 

публікацій (до 22.04.2019 р. включно баз PubMedб EMBASE і MedLINE), які 

вивчали предиктори ІІ в пацієнтів із ЦД2, засвідчили, що моделі 

прогнозування були незадовільними та вимагають введення нових 

показників для поліпшення валідації. 
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У нашому дослідженні вперше для пацієнтів із ЦА встановлено 

негативний зв’язок ІІ з ІКДР і позитивні – з ТМШПд і чоловічою статтю, що 

логічно пояснює важливу роль геометрії ЛШ у розвитку ІІ. Для пацієнтів із 

ЦД2 встановлено негативний зв’язок ІІ з показником діастолічної функції 

ЛШ і позитивні – з глікемією натще та ТКІМ, що також підтверджує прямий 

зв’язок гіперглікемії з прогресуванням атеросклерозу. 

З огляду великий інтерес науковців всього світу до визначення місця 

ДТ та активності теломерази у розвитку атеросклерозу і ЦД2 у даній роботі 

вивчено взаємозв’язки між структурно-функціональним станом серця, 

екстра- та інтракраніальних артерій, системною та мозковою гемодинамікою 

та ВРС залежно від ДТ й активності теломерази в хворих із ЦА 1-3-ї стадій. 

Пацієнтів розподілили на 2 групи: І – із ЦА 1-2-ї стадій, ІІ – із ЦА 3-ї стадії 

(які перенесли ІІ). Частка пацієнтів із ЦД2 і середній рівень глюкози в крові 

натще були порівнянними в обох групах.  

У результаті аналізу виявлено, що в групі пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадії 

рівні ЗХС і ЛПНЩ були значуще вищими (p<0,05), а рівень ЛПВЩ – 

нижчим, ніж у групі пацієнтів, які перенесли ІІ. ТКІМ з обох боків була 

вірогідно (p<0,05) більшою в пацієнтів 2-ї групи. Натомість групи не 

різнилися за середніми показниками структурно-функціонального стану 

серця: ФВ, ММЛЩ, КДО, і характеристики діастолічної функції серця були 

порівнянними. Показник НЧ/ВЧ відображає стан симпато-парасимпатичного 

балансу ВНС. Високі значення цього показника свідчить про переважання 

тонусу симпатичного відділу ВНС, що й було виявлено в пацієнтів групи ЦА, 

причому триангулярний індекс та індекс HRV, що застосовуються для 

загальної оцінки ВРС, не різнилися в обох групах і перевищували міжнародні 

показники норми. Обидві групи були порівнянними за показниками ДТ й 

активності теломерази (p>0,05). 

Для виявлення чинників, що впливають на ДТ, використовували метод 

побудови логістичних моделей регресії. Для побудови моделей 

застосовували такі категорії: коротші теломери – T/S<2,61 у.о. (низький і 
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середній тертилі), довші теломери – T/S≥2,61 у.о. За результатами 

однофакторного регресійного аналізу виявлено вірогідний (p=0,02) зв’язок 

довжини теломер із показником діастолічної функції (Е/А). 

 Важливо враховувати і той факт, що саме комбінація ЧР, а не кожен із 

них окремо, може призводити до вкорочення теломер [16]. Для відбору 

сукупності значущих ЧР використовували метод покрокового 

включення/виключення ознак (Stepwise із порогом виключення p>0,15 і 

порогом включення p<0,03). На виділених значущих ЧР було побудовано 

багатофакторну модель логістичної регресії. Встановлено значущий 

позитивний зв’язок ДТ з Е/А та вмістом ЛПДНЩ, а також негативний  

зв’язок із ФВ і ТКІМ праворуч. Виявлено добру узгодженість виділених 

чинників із ризиком вкорочення довжини теломер – AUC=0,79 (95% CI 0,69-

0,87), що може вказувати на повноту моделі та предикторів вкорочення 

теломер, розглянутих у даному дослідженні. Усі показники виявилися 

вагомими в загальній багатофакторній моделі, хоча статистичного 

підтвердження для деяких отримано не було. Ймовірно, необхідний більший 

розмір вибірки. 

Для виявлення чинників впливу на активність теломерази також 

використовували метод побудови логістичних моделей регресії. Для 

побудови моделей використовували такі категорії: нижча активність 

теломерази – T/S<3,16 у.o. (низький і середній тертилі); більша активність 

теломерази – T/S ≥ 3,16 y.o. За результатами однофакторного регресійного 

аналізу виявлено значущий (p=0,02) зв’язок активності теломерази лише з 

чоловічою статтю. 

Для відбору сукупності значущих ЧР, як і для ДТ, використовували 

метод покрокового включення/виключення ознак (Stepwise з порогом 

виключення p>0,15 і порогом включення p<0,03). На виділених значущих ЧР 

було побудовано багатофакторну модель логістичної регресії. Встановлено 

значущий позитивний зв’язок активності теломерази з індексом HRV, а 

також негативний зв’язок з ІА. Виявлено добру узгодженість виділених 
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чинників із ризиком зниження активності теломерази – AUC=0,73 (CI 0,63-

0,83), що може вказувати на повноту моделі та предикторів зниження 

активності теломерази, розглянутих у даному дослідженні. Усі показники 

були вагомими в загальній багатофакторної моделі, хоча статистичної 

значущості для деяких отримано не було. Ймовірно, також необхідний 

більший розмір вибірки. 

ДТ й активність теломерази можна порівняти у літніх пацієнтів із ЦА 

1-2-ї ст., які перенесли ішемічний атеротромботичний інсульт, у тому  

числі і з ЦД2. На підставі багатофакторного регресійного аналізу виявлено 

зв’язок ДТ із вмістом ЛПДНЩ, КІМ, ФВ і діастолічною функцією ЛШ у 

пацієнтів із різними стадіями ЦА, в тому числі із ЦД2 – AUC=0,79  

(95% CI 0,69-0,87). 

На підставі багатофакторного регресійного аналізу виявлено зв’язок 

активності теломерази з індексом атерогенності й індексом загальної напруги 

вегетативної регуляції ритму серця в пацієнтів із різними стадіями ЦА, в 

тому числі із ЦД2 (AUC=0,73 (95% CI 0,63-0,83). 

У даному дослідженні встановлено негативний зв’язок ДТ із ТКІМ. 

Пояснення цьому може бути таким: у клінічній практиці ДТ визначають у 

лімфоцитах, і по суті вона відображає ДТ у стовбурових і прогеніторних 

клітинах. Ці клітини, беручи участь в репарації пошкодження та процесах 

диференціації тканин, відіграють важливу роль у підтримці тканинного 

гомеостазу, в тому числі в стінці судини, забезпечуючи збережену 

ендотеліальну функцію. Але через те, що жорсткість судин більшою мірою 

визначається станом позаклітинного матриксу, можливо, існують клітини і в 

матриксі, репликативна активність яких визначає судинну жорсткість. Або, 

ймовірно, більш повільне вкорочення теломер впливає на стан матриксу не 

через репликативну активність. Накопичується дедалі більше доказів, що 

вкорочення теломер лімфоцитів є ключовим компонентом зменшення 

резервів стовбурових клітин і вік-асоційованої дегенерації тканин, зокрема, 
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підвищення судинної жорсткості [213, 216]. Дійсно, факти встановлено, але 

пояснення наразі відсутнє, що й вимагає проведення подальших досліджень. 

На наступному етапі вивчали взаємозв’язки ДТ, активності теломерази, 

маркерів оксидативного стресу в хворих на ЦД2 і ЦА 1-3-ї ст. Оксидативний 

стрес є причиною погіршення роботи будь-якої клітини. Головними 

механізмами антиоксидантної захисту є ферменти супероксиддисмутаза, 

оксид якої дозволяє інактивувати вільні радикали в місці утворення, каталаза 

та глутатіон, внутрішньоклітинний антиоксидант із детоксикаційною дією.  

З огляду на невелику кількість досить суперечливих даних про роль ДТ 

й активності теломерази у хворих на ССЗ і ЦД2 було проведено аналіз 

нейропсихологічного статусу, біохімічних показників, ДТ й активності 

теломерази в пацієнтів похилого віку із ЦА 1-3-ї стадій залежно від наявності 

ЦД2. Для цього розподілили пацієнтів на дві групи: група ЦА та група 

ЦА+ІІ, в яких порівнювали досліджувані показники залежно від наявності 

ЦД2.  

У хворих на ЦД2 із ЦА+II на тлі більших показників глікемії натще та 

HbA1c виявлено декомпенсацію системи антиоксидантного захисту (вміст 

глутатіону був в 1,2 раза нижчим, а ТБК – в 1,2 раза вищим), атерогенну 

дисліпідемію (збільшення рівня ТГ в 1,2 раза, зменшення вмісту ЛПВЩ в  

1,2 раза та підвищення рівня ЛПДНЩ в 1,3 раза), вкорочення ДТ на тлі 

меншого рівня ФА (в 2,2 раза менший денний кілометраж) порівняно з 

відповідними показниками пацієнтів із ЦА без ЦД, що може свідчити про 

ключову роль вкорочення довжини теломер, маркерів оксидативного стресу 

та атерогенної дисліпідемії у прогресуванні ЦА у пацієнтів на ЦД2. 

На наступному етапі пацієнтів розподілили на 2 групи залежно від 

відносної ДТ й активності теломерази. Медіана відносної ДТ склала 

2,61 y.o. Пацієнтів із ДТ, меншою від цього показника, відносили до групи 

коротких теломер, решту – до групи довгих теломер. Аналогічним чином 

було виділено групи пацієнтів із низькою та високою активністю 

теломерази. Медіана активності теломерази склала 3,16. Частки чоловіків і 
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жінок, пацієнтів з ІІ та ЦД2 були порівнянними в обох групах. У результаті 

порівняльного аналізу виявлено, що в пацієнтів із ЦА 1-3-ї стадій із 

довгими теломерами був значуще вищим рівень каталази, ніж у групі з 

короткими теломерами, а в групі з високою активністю теломерази рівні 

каталази та СОД – вірогідно нижчими, ніж у групі з низькою активністю 

теломерази. Необхідно відзначити, що групи з довгими та короткими 

теломерами були порівнянними за середнім віком пацієнтів, а вік пацієнтів 

із низькою активністю теломерази був значуще більшим, ніж хворих із 

високою активністю теломерази. За результатами кореляційного аналізу 

виявлено вірогідні прямі зв’язки довжини теломер із такими маркерами 

оксидативного стресу, як рівні каталази та СОД (r=0,23 і r=0,21 відповідно), а 

також активності теломерази з рівнем глутатіону (r=0,48). Доведено 

наявність негативного зв’язку ДТ із ЦД2 (r=-0,21). З іншими маркерами 

оксидативного стресу ДТ й активність теломерази не корелювали. 

Отже, в представленому дослідженні вперше встановлено, що в 

пацієнтів із ЦД2 і ЦА 1-3-ї стадій існує асоціація деяких маркерів 

оксидативного стресу (рівні каталази, СОД, глутатіону) із ДТ й активністю 

теломерази. У пацієнтів із ЦД2 і ЦА 1-3-ї ст. із довшими теломерами рівень 

каталази виявився значуще вищим, ніж у пацієнтів із короткими теломерами. 

Для пацієнтів із більшою активністю теломерази характерними виявилися 

достовірно нижчі рівні каталази та СОД порівняно з показниками пацієнтів із 

нижчою активністю теломерази.  

У наступному фрагменті дослідження вперше було оцінено вплив 

маркерів окисного стресу та ВРС на виникнення інсульту. Пацієнтів 

розподілили на 2 групи: I – пацієнти із ЦА+ІІ, II – із ЦА 1-2-ї стадій. Частки 

хворих на ЦД2 та середні показники глікемії натще були порівнянними в 

обох групах.  

Індикатор LF/HF відображає стан симпато-парасимпатичної рівноваги 

ВНС. Великі значення цього показника свідчать про переважання тонусу 

симпатичного відділу ВНС, що спостерігалося (p<0,05) у пацієнтів із ЦА  
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1-2-ї стадії, водночас HF, LF і VLF також були вищими (p<0,05) у цій групі та 

перевищували міжнародні нормальні значення. Обидві групи були 

порівнянними за ДТ та активністю теломерази, а також маркерами 

оксидативного стресу, за винятком глутатіону, рівень якого був більшим у 

пацієнтів після інсульту (p>0,05).  

Для виявлення взаємозв’язку показників з ІІ використовували 

логістичні регресійні моделі з урахуванням того факту, що саме поєднання 

ЧР, а не кожного з них окремо, може призвести до ІІ [16]. Для вибору 

значущих ЧР використано метод поетапного включення/виключення змінних 

(із порогом виключення p>0,2 і порогом включення p<0,1). На підставі 

виявлених значущих ЧР було побудовано багатоваріантну модель 

логістичної регресії. Встановлено значущу позитивну кореляцію між 

ризиком інсульту та чоловічою статтю, триангулярним індексом і 

низькочастотними коливаннями ВРС, а також негативний зв’язок з індексом 

ВРС і рівнем СОД. Визначено чітку кореляцію між виявленими чинниками та 

ризиком інсульту – AUC=0,92 (95% СІ 0,69–0,94), що може вказувати на 

повноту моделі та предикторів інсульту, розглянутих у цьому дослідженні. 

Усі показники були важливими у загальній багатоваріантній моделі. 

Вкорочення теломер нижче від певного рівня призводить до 

виникнення клітин, які перестають ділитися й уникають апоптозу, так званих 

сенесцентних клітин із властивим їм зміненим метаболічним профілем, 

зокрема, збільшенням секреції прозапальних цитокінів. Такі клітини 

формують навколо себе осередки хронічних запальних процесів і, відповідно, 

посилене генерування АФК. Зростання рівня АФК веде до деградації 

поліненасичених ліпідів і зростання рівня TBARS, який є маркером 

оксидативного стресу. Слід зазначити, що високий рівень АФК є відомим 

чинником вкорочення теломер. Отже, виникає зворотний зв’язок між ДТ і 

кількістю сенесцентних клітин, що може складати підґрунтя патогенезу вік-

залежних захворювань.  
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Численні дослідження підтвердили високу прогностичну значущість 

визначення спектральних показників ВРС: НЧ/ВЧ відображає загальну 

потужність спектра дії обох відділів ВНС, ВЧ – зміни тонусу 

парасимпатичної нервової системи, НЧ – симпато-парасимпатичний вплив, 

ОНЧ – гуморальну регуляцію. Достовірно нижчі показники ВЧ у групі 

пацієнтів із коротшими теломерами свідчить про переважання симпатичного 

тонусу, що характерно для стану стресу та несприятливо позначається на 

діяльності ССС [2, 3].  

У пошуках причин зв’язку ВРС із відносною ДТ у роботі розглянуто 

клітинне старіння. L. Hayflick 1961 року експериментально встановив, що 

здатність соматичних клітин людини до проліферації є обмеженою. Після 

припинення поділу в клітинах відбуваються незворотні зміни, що ведуть до її 

загибелі. Старіння клітини, що ґрунтується на ліміті L. Hayflick, отримало 

назву реплікативного. Вкорочення теломер стало однією з теорій, що 

пояснюють процес реплікативного старіння. Коли ДТ досягає критичного 

розміру, клітина переходить у термінальний стан, без поділу – клітинне 

старіння [9]. Існує припущення, що ДТ як маркер біологічного віку пов’язано 

з віковими змінами вегетативної регуляції ритму серця. За результатами 

даного дослідження встановлено, що прогноз вкорочення теломер 

асоційовано з загальною потужністю спектра дії обох відділів ВНС. 

Механізмом зв’язку ДТ із НЧ/ВЧ може бути реплікативне старіння нейронів 

ВНС і кардіоміоцитів. 

Клінічні дослідження з вивчення взаємозв’язку ДТ із показниками ВРС 

є нечисленними. Виявлено, що в чоловіків із коротшими теломерами 

уповільнено відновлення часових параметрів ВРС і САТ у відповідь на стрес 

порівняно з групою чоловіків із довшими теломерами [14]. 

У дисертаційному дослідженні вперше доведено, що зміни ВРС і 

вмісту СОД у крові пацієнтів із ЦД2 і ЦА пов’язано з ДТ – маркером 

клітинного старіння. ДТ може стати раннім маркером ослаблення автономної 
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регуляції серцевої діяльності та відображати істинний біологічний вік ВНС у 

пацієнтів з ЦД2. 

На наступному етапі проведено кореляційний аналіз взаємозв’язків 

основних показників структурно-функціонального стану серця та 

церебральних судин із ДТ теломер та активністю теломерази в пацієнтів 

ізЦД2 і ЦА 1-3-ї стадій, результати якого засвідчили, що геометрію ЛШ, 

діастолічну дисфункцію та вегетативну модуляцію пов’язано з маркером 

клітинного старіння – ДТ, але активність теломерази до цього, ймовірно, 

стосунку не має. 

У хворих на ЦД2 проведено кореляційний аналіз Спірмена зв’язків між 

показниками структурно-функціонального стану серця, екстра- та 

інтракраніальних артерій, системною та мозковою гемодинамікою, ВРС, 

нейропсихологічним станом, маркерами оксидативного стресу та ДТ, 

активністю теломерази та вмістом HbA1c. Встановлено, що рівень HbA1c у 

пацієнтів із ЦД2 і ЦА 1-2-ї стадій був пов’язаний із рівнем особистісної 

тривоги (r=-0,23), показником симпато/парасимпатичного балансу ВНС  

(r=-0,23) і станом діастолічної функції ЛШ (r=0,22), а в пацієнтів із ЦА 3-ї 

стадії – лише з рівнем СОД (r=-0,41), що дозволяє говорити про тісні 

взаємозв’язки метаболічних, вегетативних і структурно-функціональних  

змін серця та церебральних судин у пацієнтів із ЦД2 вже на перших стадіях 

ЦА.  

У хворих на ЦД2 встановлено, що на перших стадіях ЦА ДТ мала 

кореляційний зв’язок з рівнем HbA1c, а у хворих на ЦД2 після перенесеного 

ІІ – з показниками ремоделювання міокарда ЛШ (ТМШП, ТЗСЛШ), рівнем 

глутатіону та нейрогуморальним станом ВНС, тоді як активність теломерази 

була пов’язана лише в пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій із рівнем ФА. Тобто 

достатня фізична активність (не менш 3 км/день) може стати запорукою 

збереження довжини теломер за допомогою зниження активності теломерази.  

Порушення когнітивних функцій – одна з найбільш значущих 

характеристик пацієнтів із ЦА різних стадій, частота якої зростає з віком і з 
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розвитком ЦД2. У низці попередніх досліджень виявлено зв’язок між ДТ і 

розвитком деменції [205, 206, 209]. Отже, ДТ можна розцінювати як 

біомаркер когнітивного дефіциту. Для психометричної діагностики порушень 

когнітивних функцій існує велика кількість різноманітних тестів. Методика 

MMSE широко застосовується в більшості сучасних епідеміологічних і 

клінічних досліджень для скринінгу та оцінки когнітивних порушень, що 

підтверджує її валідність і придатність. Разом із тим, актуальним 

залишається питання ролі ДТ у прогресуванні когнітивних функцій у людей 

похилого віку із ЦА та ЦД2. 

Завданням наступного фрагменту дослідження було вивчення зв’язків 

між ДТ і когнітивними функціями та виявлення предикторів когнітивних 

порушень у пацієнтів із ЦА та ЦД2. Пацієнтів розподілили на 2 групи: І – із 

сумою балів за шкалою MMSE 26 (помірний когнітивний дефіцит, 26 осіб), 

ІІ – із сумою балів за шкалою MMSE 26 (легкий когнітивний дефіцит, 161 

пацієнт). За результатами аналізу виявлено, що в хворих I групи ДТ була 

значуще меншою, пацієнти менше навчалися, в них були більш вираженою 

ситуативна тривога та більшою ТКІМ в обох сонних артеріях, а за шкалою 

MoCA вони мали виражене порушення когнітивних функцій (p<0,05). 

Пацієнти II групи мали більшу ДТ, довше навчалися, мали високу 

особистісну тривожність. Групи були порівнянними за віковим і статевим 

складом і показниками активності теломерази (p>0,05). Для виявлення 

чинників, що впливають на когнітивні функції, використали метод побудови 

логістичних моделей регресії. Для побудови моделей використовували такі 

категорії: MMSE26 (помірний когнітивний дефіцит, 26 пацієнтів) – випадок 

(Y=1), MMSE26 (легкий когнітивний дефіцит, 161 пацієнт) – не випадок 

(Y=0).  

Слід ще раз підкреслити, що важливо враховувати той факт, що саме 

комбінація ЧР, а не кожен із них окремо, може призводити до вкорочення 

теломер [16]. Для відбору сукупності значущих ЧР використали метод 

покрокового включення/виключення ознак (Stepwise із порогом виключення 



 

 

344 

 

p>0,15 і порогом включення p<0,03). На виділених значущих ЧР побудовано 

багатофакторну модель логістичної регресії. Виявлено добру узгодженість 

виділених ознак із ризиком погіршення когнітивних функцій – AUC=0,91 

(95% CI 0,82-0,96), що може вказувати на повноту моделі та предикторів 

погіршення когнітивних функцій, розглянутих у даному дослідженні. Усі 

показники виявилися вагомими в загальній багатофакторній моделі. 

Питання про взаємозв’язок ТКІМ і біології теломер наразі остаточно не 

вирішено. Одні дослідники вважають, що не існує зв’язку між проявами 

субклінічного атеросклерозу та ДТ, підкреслюючи, що коротші теломери не 

пов’язано з атеросклерозом [3, 5]. З іншого боку, існує низка праць, в яких 

наведено протилежні результати [16, 17]. Можна припустити, що 

взаємозв’язок ДТ із розвитком ССЗ може бути опосередковано впливом так 

званих модулюючих чинників, що визначають ступінь окислювального 

стресу та хронічного запалення. Прискорене вкорочення теломер може 

призводити до старіння ендотелію та виникнення атеросклерозу з подальшим 

розвитком ССЗ. 

У літературі є досить обмежена кількість праць, присвячених вивченню 

зв’язків когнітивних й емоційних психічних процесів із ділянками ДНК, які 

не кодують амінокислотну послідовність білкових молекул, але активно 

беруть участь в адаптації організму до умов довкілля, в старінні та 

визначенні тривалості життя. Такими, що не кодують, ділянками ДНК є 

теломери. Теломери – це кінцеві структури хромосом еукаріотів, що 

захищають лінійні хромосоми від деградації та злиття, беруть участь у 

процесі клітинного ділення та в підтриманні стабільності геному. Теломера 

складається з повторюваних дволанцюгових ділянок ДНК (5 'TTAGGGn-3') і 

одноланцюгової ділянки – G-ланцюга, який, переплітаючись із 

дволанцюговою ділянкою, утворює t-петлю. ДТ людини становить 250-1500 

повторів послідовності TTAGGG. У результаті кожного поділу клітини 

відбувається вкорочення теломер, що пов’язано з неповною реплікацією 

кінців хромосом [18]. Процес вкорочення теломер обмежений так званою 
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межею Хейфліка, кордоном кількості поділів соматичних клітин людини, які 

вмирають приблизно після 50 поділів і виявляють ознаки старіння з 

наближенням до цієї межі. Вкорочення теломер із віком складає підґрунтя 

механізму реплікативного старіння. Підтримка певної ДТ відбувається за 

рахунок активності ферменту теломерази, яка утворює з теломерами єдину 

функціональну систему теломера-теломераза. Передбачається, що підґрунтя 

процесів психічної діяльності складає механізм функціонування системи 

теломера-теломераза й асоційована з цією системою експресія генів 

фізіологічно активних речовин.  

Вивчення вікового погіршення когнітивних функцій, пов’язаного з 

малою ДТ лейкоцитів, у здорових чоловіків віком 65-91 рік показало, що 

воно поєднується зі зміною низки показників периферичної крові: зниженням 

концентрації альбуміну, бета-амілоїду, збільшенням вмісту глюкози, СРБ і 

прозапального IL-6, цистатину С, що є предиктором ХХН і ССЗ. Автори 

припустили, що загальною причиною вкорочення теломер і погіршення 

когнітивних функцій є окислювальний стрес, пов’язаний із дисфункцією 

мітохондрій [9]. 

Підвищена запальна активність прискорює вкорочення теломер як за 

рахунок активації розмноження клітин, так і за рахунок вивільнення АФК [9]. 

Взаємозв’язок активності теломерази та хронічного запалення остаточно не 

з’ясовано. Хронічне запалення на ранній стадії через різні сигнальні шляхи 

(за участю NF-κB, протеїнкінази С або Akt-кінази) за допомогою 

фосфорилювання або транскрипції hTERT здатне активувати теломеразу, що, 

ймовірно, компенсує прискорене вкорочення теломер. Проте на пізніх етапах 

уповільненого запалення активність теломерази знижується, що призводить 

до вкорочення теломер [17].  

У нашому дослідженні наявність ЦД2 не було пов’язано з ДТ та 

активністю теломерази. Це узгоджується з даними інших авторів, які також 

не виявили зв’язку між зменшенням довжини лімфоцитарних теломер і 

показниками вуглеводного обміну. Ймовірно, це можна пояснити  
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невеликою тривалістю ЦД і відсутністю тривалої вираженої гіперглікемії, 

адже саме тривалу гіперглікемію пов’язано з розвитком вираженого та 

стійкого окисного стресу. Важливо підкреслити, що згідно нашим даним, 

рівні окисного стресу й активності теломерази в пацієнтів із ЦД2 значуще  

не різнилися. Можна припустити, що за невеликої тривалості ЦД2  

генетично обумовлена велика ДТ захищає пацієнтів від шкідливої дії 

окисного стресу та хронічного запалення, забезпечуючи більш якісне та 

швидке відновлення пошкоджених тканин. У даному дослідженні 

встановлено негативний зв’язок зниження когнітивних функцій із ТКІМ 

сонних артерій і позитивні зв’язки з довжиною теломер і тривалістю 

навчання незалежно від наявності ЦД2. 

У дисертаційній роботі досліджено також вплив різних варіантів 

терапії на клінічний перебіг захворювання, структурно-функціональний  

стан серця та мозку, центральну та мозкову гемодинаміку в хворих на ЦА та 

ЦД2.  

Лікування пацієнтів із ЦА є однією з найбільш актуальних проблем 

сучасної медицини. У визначенні стратегії терапії даного захворювання 

необхідно враховувати гетерогенність його патогенезу та використовувати 

препарати з мультимодальних дією [10, 12, 24]. 

Завданням цього етапу роботи був комплексний аналіз курсового 

впливу цитиколіну на емоційно-мнестичні функції, мозковий кровообіг, 

біоелектричну активність головного мозку та морфо-функціональний стан 

серця в хворих похилого віку з ЦА.  

Одним із проявів хронічної ішемії мозку є емоційно-мнестичні зміни. 

V.C. Hachinsky 1993 року запропонував термін «судинні когнітивні розлади» 

(vascular cognitive impairment – VCI) для позначення порушень вищих 

мозкових функцій внаслідок цереброваскулярної патології. Різні шкали, 

тести й опитувальники є способом об’єктивізації суб’єктивних показників із 

метою стандартизації оцінки загального та неврологічного статусу пацієнта, 

динаміки відновлення тих або інших функцій у конкретного хворого або для 
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оцінки результативності лікувальних заходів чи реабілітаційних програм 

[18]. 

З огляду на нейрометаболічну дію цитиколіну проведено аналіз впливу 

препарату на нейропсихічний стан хворих. У комплексному клініко-

неврологічному дослідженні взяли участь 60 хворих з атеросклеротичною ДЕ 

1-2-ї стадії, 24 із них мали ЦД2. Середній вік пацієнтів складав 58,3±3,4 року 

(40 жінок, 20 чоловіків). 

Загальна тривалість спостереження складала 90 днів від початку 

приймання лікарського засобу цитиколін (сироп 30 мл). Пацієнт приймав 

препарат по 5 мл 2 рази на день. Для характеристики когнітивних функцій у 

всьому світі використовується коротка шкала оцінки психічного статусу 

MMSE.  

Доведено, що в хворих на ЦА 1-2-ї стадій на тлі курсового 

застосування препарату цитиколін достовірно збільшувалася кількість балів 

за шкалою MMSE, а також зменшувалася кількість пацієнтів із початковими 

когнітивними порушеннями. Встановлено, що під впливом цитиколіну 

поліпшилися показники короткочасної та тривалої пам’яті, які визначали за 

тестом Лурія. Рівень тривожності визначали за шкалою Спілберга-Ханіна. 

Доведено достовірне зниження рівнів реактивної та особистісної тривоги в 

обстежених. Встановлено, що в хворих на ЦА під впливом цитиколіну 

достовірно збільшувалась ЛСШК у двох СМА й ОА та значуще знижувався 

периферичний опір у двох ПМА, ПА, ЗМА.  

Отже, цитиколін хоча й не належить до вазоактивних препаратів, 

поліпшує мозковий кровообіг – ймовірно, за рахунок нейрометаболічної дії. 

Аналіз морфо-функціонального стану серця в хворих на ЦА 1-2-ї стадій 

продемонстрував, що основні показники інтракардіальної та системної (КДО, 

КСО, УОі, ФВ) гемодинаміки на тлі лікування цитиколіном не змінювалися 

та були в межах нормальних значень.  

Для оцінки впливу цитиколіну на вегетативний статус проаналізовано 

характеристики ВРС перед початком і після застосування даного препарату, 
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адже відомо, що одним із найбільш інформативних методів оцінки 

вегетативного статусу є саме дослідження ВРС. Порушення ВРС можуть 

розглядатися як предиктори серцево-судинних ускладнень. Для оцінки 

вегетативного балансу розраховували часові та спектральні показники ВРС. 

За результатами аналізу вихідних даних перед початком лікування 

цитоколіном у хворих на ЦА 1-2-ї стадій визначено зниження спектральних 

показників, зокрема НЧ і ВЧ, що може свідчити про недостатню сумарну 

ВРС. Таке зниження загальної ВРС може бути пов’язаним зі зростанням 

симпатичної активності як проявом активізації симпато-адреналових 

структур діенцефальної ділянки.  

Результати даного фрагменту дослідження показали, що після 

курсового лікування цитоколіном у пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій відбулося 

зменшення НЧ та збільшення ВЧ, що свідчить про зниження симпатичного 

впливу на серце. Дані зміни ВРС відображають гармонізацію симпато-

парасимпатичного балансу вегетативної нервової системи в даної категорії 

хворих після лікування цитиколіном.  

Завданням наступного фрагменту роботи була комплексна оцінка 

впливу мельдонію на функціональний стан центральної нервової та серцево-

судинної систем у хворих на ЦА 1-2-ї стадій і ЦД2.  

У комплексному клініко-неврологічному дослідженні взяли участь 25 

хворих із ЦА 1-2-ї ст., у 10 з них був ЦД2. Всі хворі отримували мельдоній у 

дозі 5 мл (100 мг/мл) в/в струменево 1 раз на день протягом 10 днів. Аналіз 

динаміки загального стану хворих показав, що під впливом курсового 

приймання мельдонію в 76,0% випадків зменшилися скарги на головний біль, 

у 72,0 – на запаморочення, у 84,0% – на біль у ділянці серця, в 68,0% – 

нормалізувався сон. 

У пацієнтів із ЦА 1-2-ї стадій після курсового лікування мельдонієм 

достовірно поліпшилися функції короткочасної та тривалої вербальної 

пам’яті (за даними тесту «запам’ятовування 10 слів» А.Р. Лурія). Так, перед 

початком лікування за максимальною кількістю слів, що запам’ятовуються, 
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та сумарною кількістю слів помірні порушення короткочасної пам’яті 

виявлено в 52,0% спостережень, виражені порушення – в 24,0% і в 24,0% не 

виявлено порушень короткочасної пам’яті. Після лікування даним 

препаратом виражених порушень не спостерігали, а нормальні показники 

короткочасної пам’яті в хворих на ЦА 1-2-ї стадій діагностували вдвічі 

частіше, ніж перед початком лікування. Отже, доведено, що в пацієнтів із ЦА 

1-2-ї стадій мельдоній поліпшує функції короткочасної та тривалої пам’яті та 

підвищує рівень уваги, що узгоджується з даними інших авторів.  

У хворих на ЦА 1-2-ї стадій і ЦД2 після курсу лікування мельдонієм 

поліпшився суб’єктивний стан: зменшилися скарги на головний біль, 

запаморочення, біль у ділянці серця та нормалізувався сон, поліпшилися 

функції короткочасної та тривалої вербальної пам’яті, підвищився рівень 

уваги.  

Курсове лікування мельдонієм поліпшило мозковий кровообіг 

внаслідок збільшення ЛСШК на тлі зниження периферичного опору в певних 

судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів.  

Отже, доведено, що в хворих на ЦА 1-2-ї стадії на тлі курсового 

лікування мельдонієм поліпшилися характеристики церебральної 

гемодинаміки – збільшилася ЛСШК на тлі зниження Rі в певних судинах 

каротидного та вертебро-базилярного басейнів. 

Для оцінки впливу мельдонію на вегетативний статус проведено аналіз 

характеристик ВРС на початку та по завершенні застосування даного 

препарату. Перед початком курсу лікування мельдонієм у хворих на ЦА 1-2-ї 

стадії відзначено зниження спектральних показників, зокрема НЧ і ВЧ, що 

може свідчити про недостатню сумарну ВРС. Дане зниження загальної ВРС 

може бути пов’язано не лише зі зростанням симпатичної активності, а й зі 

зниженням всіх вегетативних впливів на серце. Необхідно відзначити, що 

показник НЧ/ВЧ перед початком лікування мельдонієм перевищував 

нормальні значення, що характерно для зсуву симпато-парасимпатичного 

балансу в бік переважання симпатичного відділу ЦНС й активації 



 

 

350 

 

підкоркового симпатичного центру. Після курсу лікування мельдонієм у 

хворих на ЦА 1-2-ї стадії показник НЧ/ВЧ нормалізувався. 

Під впливом курсового приймання мельдонію відзначено також зміни 

тимчасової структури ритму серця: триангулярний індекс, що характеризує 

загальну потужність спектра та є маркером парасимпатичної активності ВНС, 

збільшився. Дані зміни спектральних і часових характеристик ВРС свідчать 

про гармонізацію симпато-парасимпатичного балансу ВНС у даної категорії 

хворих після лікування мельдонієм. 

Завданням наступного фрагменту роботи була комплексна оцінка 

впливу кверцетину на функціональний стан центральної нервової та серцево-

судинної систем у хворих на ЦА та ЦД2, які перенесли ІІ, у відновлювальний 

період. 

Аналіз динаміки загального стану хворих показав, що під впливом 

курсового приймання кверцетину зменшилися скарги на головний біль у 

80,0% спостережень, на запаморочення – в 70,0%, на біль у ділянці серця – в 

80,0%, у 70,)% випадків у хворих нормалізувався сон. Відзначено також 

підвищення фізичної активності за індексом Бартел. 

За результатами тесту «запам’ятовування 10 слів» доведено, що в 

хворих на ЦА, які перенесли ІІ, у відновлювальний період після курсового 

приймання кверцетину достовірно поліпшилися функції короткочасної та 

тривалої вербальної пам’яті. Так, перед початком лікування кверцетином за 

максимальною кількістю запам’ятовуваних слів і сумарною кількістю слів за 

5 повторів помірні порушення короткочасної пам’яті мали місце в 52,0% 

спостережень, виражені порушення – в 24,0% і в 24,0% випадків порушень 

короткочасної пам’яті виявлено не було. Після лікування даним препаратом 

виражених порушень не спостерігали, а нормальну короткочасну пам’ять у 

хворих після ІІ та лікування кверцетином відзначали вдвічі частіше, ніж 

перед початком лікування. 

За результатами дослідження тривалої пам’яті за показниками 

відставленого відтворення кількість пацієнтів із нормальними показниками 
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збільшилась у 2,8 раза, кількість хворих із помірними порушеннями 

зменшилася в 1,6 раза, з вираженими – в 4,1 раза. 

У хворих з ІІ після курсового приймання кверцетину достовірно 

поліпшилася вибірковість уваги за тестом Мюнстерберга – кількість хворих 

із нормальною стійкістю уваги збільшилася практично на 20%, а з 

вираженими порушеннями уваги зменшилася вдвічі. 

Отже, в хворих на ЦА, які перенесли ІІ, кверцетин поліпшує 

короткочасну та тривалу пам’ять, підвищує рівень уваги. 

Для оцінки механізмів, що визначають вплив кверцетину на 

психоемоційні та мнестичні функції в пацієнтів із ЦА, які перенесли ІІ, 

проведено комплексний аналіз функціонального стану мозку за 

характеристиками мозкового кровообігу. Доведено, що кверцетин справляє 

вазоактивну дію. Так, у пацієнтів із локалізацією ІІ в лівій півкулі під 

впливом кверцетину збільшилася ЛСШК в ураженій півкулі у ВСА, а в 

інтактній півкулі в лівій ХА, СМА, ЗМА та БА. У хворих із правопівкульним 

інсультом в ураженій півкулі збільшилася ЛСШК у ХА, СМА, в інтактній – у 

ЗМА, ВСА та СМА.  

Отже, в хворих із лівопівкульним ІІ кверцетин збільшив церебральний 

кровообіг в певних судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів, у 

хворих із правопівкульним ІІ – переважно в каротидному басейні та в правій 

ХА. 

Про поліпшення церебральної гемодинаміки під впливом кверцетину 

свідчить також достовірне зниження периферичного опору в окремих 

судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів. Так, у хворих із 

локалізацією ІІ в лівій півкулі знижувався Ri в правій і лівій ПМА, ЗМА та 

БА, Pi – в правій ВСА та в обох ПМА, ЗМА. Отже, в хворих із 

лівопівкульним інсультом діапазон судин, в яких під впливом кверцетину 

достовірно знижувався периферичний опір (права ВСА, ліва ХА, права і ліва 

ПМА, права і ліва ЗМА, права СМА, ОА) виявився ширшим, ніж у хворих із 

правопівкульним інсультом (права і ліва СМА, ліва ХА). Доведено, що в 
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хворих із лівопівкульним інсультом кверцетин справляє більш виражений 

вплив на структуру біоелектричної активності головного мозку та 

церебральну гемодинаміку, ніж у хворих із правопівкульною локалізацією ІІ. 

Для оцінки впливу кверцетину на вегетативний статус проведено аналіз 

ВРС перед початком і після застосування даного препарату. Для оцінки 

вегетативного балансу розраховували часові та спектральні показники ВРС. 

Перед початком лікування в хворих, які перенесли ІІ, відзначено зниження 

спектральних показників, а саме НЧ і ВЧ, що може свідчити про недостатню 

сумарну ВРС. Дане зниження загальної ВРС може бути пов’язано не лише зі 

зростанням симпатичної активності, а й зі зниженням всіх вегетативних 

впливів на серце. Вихідний показник НЧ/ВЧ перевищував нормальні 

значення, що характерно для зсуву симпато-парасимпатичного балансу в бік 

переважання симпатичного відділу ЦНС й активації підкоркового 

симпатичного центру. Після курсу лікування кверцетином у хворих на ЦА, 

які перенесли ІІ, показник НЧ/ВЧ нормалізувався. 

Під впливом курсового приймання кверцетину відзначено також зміни 

часової структури ритму серця: збільшувався триангулярний індекс, що 

характеризує загальну потужність спектра та є маркером парасимпатичної 

активності ВНС. Дані зміни спектральних і часових характеристик ВРС 

свідчать про гармонізацію симпато-парасимпатичного балансу вегетативної 

нервової системи в пацієнтів із ЦА, які перенесли ІІ, після лікування 

кверцетином. 

У хворих на ЦА, які перенесли ІІ, кверцетин поліпшує психоемоційні 

та мнестичні функції за рахунок поліпшення церебральної гемодинаміки та 

гармонізації симпатичної та парасимпатичної ланок ВНС. Коригуючий вплив 

кверцетину на функціональний стан мозку та серця дає підставу 

рекомендувати застосування препарату в системі реабілітації хворих, які 

перенесли ІІ. 

Наступний фрагмент роботи проводився як наглядове 

(неінтервенційне), відкрите, контрольоване, рандомізоване, проспективне 
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дослідження, в якому препарат АФМК призначали відповідно до 

зареєстрованих показань. У дослідженні не проводили додаткові 

моніторингові процедури, а обстеження пацієнтів виконували в рамках 

звичайної рутинної медичної практики. Групу сформували 50 пацієнтів 

(середній вік 53,9±9,03 року, 5 чоловіків і 45 жінок), які отримували 

лікування в клініці ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  

ім. В.П. Комісаренка НАМН України» з приводу ЦД2 у стані субкомпенсації 

та ЦА. 

У пацієнтів із ЦА та ЦД під впливом курсового лікування АФМК 

поліпшуються когнітивні функції (рівень уваги, пам’ять) та емоційна сфера 

(знижується рівень тривоги). 

Доведено, що курсове лікування АФМК у пацієнтів із ЦА та ЦД2 

справляє відносну вазоактивну дію на церебральну гемодинаміку – 

зніжується периферичний опір в окремих судинах каротидного та вертебро-

базилярного басейнів. В умовах гострого стресу з використанням 

навантажувальних тестів (навантаження об’ємом і проба на 

адренореактивність) АФМК підвищує функціональні резерви серця в 

постстресовий період, що проявляється збільшенням швидкості скорочення 

та розслаблення міокарда, збільшенням лівошлуночкового тиску та 

максимальної інтенсивності функціонування структур [15]. Ці результати 

суперечать попереднім, де було продемонстровано збільшення ЛСШК у 

басейні СМА на 14,9% після приймання АФМК [13].  

За даними спектрального та часового аналізу ВРС місячний курс 

лікування АФМК гармонізує симпато-парасимпатичний баланс у пацієнтів із 

ЦА та ЦД2. Ці результати узгоджуються з висновками авторів попередніх 

досліджень і доповнюють їх. Такий же вегетостабілізуючий ефект відзначено 

у вигляді стабілізації функцій серцево-судинної системи – зниження АТ і 

різних клінічних проявів вегетативної дисфункції на тлі соматоформних 

розладів [8].  
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Позитивний вплив АФМК на нейропсихологічні функції, церебральний 

кровообіг і ВРС дає підстави рекомендувати даний препарат у схему 

комплексного лікування хворих із ЦА і ЦД2. 

 

 



 

 

355 

 

ВИСНОВКИ 

  

У дисертаційній роботі запропоновано нове вирішення науково-

практичної проблеми ендокринології – на підставі комплексного 

дослідження структурно-функціонального стану серця, екстра- та 

інтракраніальних артерій, системної та мозкової гемодинаміки, варіативності 

серцевого ритму, довжини теломер та активності теломерази, маркерів 

оксидативного стресу, когнітивного статусу визначені особливості 

формування взаємозв’язків кардіоцеребральних порушень, удосконалено 

діагностику та лікування, встановлено предиктори прогресування 

церебрального атеросклерозу 1-3-ї стадій у хворих на цукровий діабет 2 типу, 

підвищено ефективність комплексної медичної допомоги пацієнтам із 

цукровим діабетом 2 типу в поєднанні з церебральним атеросклерозом 1-3 

стадій.  

1. Для хворих на компенсований і декомпенсований ЦД2 і ЦА 1-2 

стадій у порівнянні з хворими без ЦД2 аналогічних стадій встановлено 

структурно-функціональні особливості стану серця та церебральних судин: 

більший діаметр аорти та порушення діастолічної функції ЛШ за 

співвідношенням E/A; концентричне ремоделювання і ексцентричний 

дилатаційний тип ГЛШ. Визначено зниження церебрального кровотоку у 

судинах каротидного басейну: ЛСШК в правих і лівих ЗСА, ВСА та СМА 

була значуще менше у хворих на ЦД2д на фоні підвищення показника RI у 

правих і лівих СМА і ВСА.  

2. Встановлено, що для хворих на декомпенсований ЦД2 із ЦА 1-2-ї 

стадій у порівнянні з хворими на компенсований ЦД2 характерні структурно-

функціональні особливості стану серця з потовщенням стінок ЛШ (МШП, 

ЗСЛШ) і збільшення ММЛШ, більш виражена дилатація порожнини лівого 

передсердя, зміни системної гемодинаміки зі зниженням ФВ і УО на тлі 

пригнічення симпато/парасимпатичного балансу та гіперсимпатикотонії при 

зниженні ЛСШК у судинах каротидного басейну, показника еластичності (PI) 
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церебральних судин у правих і лівих СМА, ЗСА і ВСА, а також в ОА, що 

свідчить про патогенетичну значущість стану компенсації ЦД2 на етапах 

прогресії ЦА. 

3. Для хворих на ЦД2 незалежно від ступеня компенсації і наявності 

ЦА 3 стадії у порівнянні з хворими без ЦД2 характерні наступні зміни 

структурно-функціонального стану серця та судин: потовщення МШП на 

21% і ЗСЛШ на 33% на фоні зменшення ІКДО, більш виражена діастолічна 

дисфункція і концентричний дилатаційний тип ГЛШ, зниження ЛСШК у всіх 

судинах каротидного та вертебро-базилярного басейнів, що свідчить про 

значущу негативну реорганізацію церебрального кровообігу та наявність 

агресивнішого атеросклеротичного процесу на тлі ЦД2. Засвідчено 

зменшення НЧ хвиль спектральної складової ВРС та пригнічення загальної 

потужності спектра ВНС за рівнем ТІ та HRV, що вказує на більш виражену 

дестабілізацію нейро-гуморальних систем у хворих на ЦД2 після 

перенесеного інсульту.  

4. У пацієнтів з ЦА 3 стадії поза гіперглікемічним статусом визначено 

значущі відмінності морфо-функціонального стану серця та церебральних 

судин, варіативності ритму серця: превалювання ексцентричної дилатаційної 

і концентричної недилатаційної геометрії ЛШ; більшу частоту 

гемодинамічно значущих стенозів (у 9 разів), потовщенням КІМ (на 66%), 

значуще зниження ЛСШК в окремих судинах каротидного та вертебро-

базилярного басейнів, зниження хвиль ДНЧ у 3,38 разів, зниження хвиль НЧ 

і ВЧ у 1,79 і 1,54 разів, відповідно, та зменшення показників PNN50 і HRV, 

що свідчить про наявність напруження механізмів ауторегуляції 

церебрального кровообігу та більш виражене атеросклеротичне 

ремоделювання церебральних судин на фоні пригнічення активності 

сегментарних систем переважно за рахунок парасимпатичного відділу. 

5. Для пацієнтів з ЦА 3 стадії поза гіперглікемічним статусом виявлені 

характерні півкульні особливості геометрії ЛШ: ексцентричний 

недилатаційний тип геометрії ЛШ траплявся в 4,4 разів частіше в пацієнтів із 
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локалізацією ішемічного осередку в ЛП, концентричний недилатаційний тип 

ГЛШ визначався у пацієнтів із правопівкульною локалізацією ІІ на фоні 

зниження УІ та потовщення МШП. Виявлені значуще більша ступінь 

пригнічення симпатичного відділу нервової системи (з підвищенням НЧ у 

1,65 разів) та погіршення симпато/парасимпатичного балансу (зі зниженням 

НЧ/ВЧ у 2,16 разів) у хворих з локалізацією ІВ у ЛП, порівняно з пацієнтами, 

в яких ІІ локалізувався в ПП. Встановлені особливості вказують на 

напруження вегетативної рівноваги з незначною активацією ерготропних 

впливів саме за лівопівкульної локалізації ІІ та значущі зміни геометрії ЛШ 

на фоні зниження церебрального кровотоку характерні для ПП локалізації ІВ. 

6. Для пацієнтів із ЦД2 та різною локалізацією ішемічного інсульту 

виявлені характерні типи геометрії ЛШ: у 3,22 разів частіше зустрічався IV 

(ексцентрична дилатаційна) тип, а у лівопівкульної групи – VI (концентрична 

дилатаційна) тип ГЛШ, що свідчить про більшу ймовірність розвитку 

аритмій і повторних серцево-судинних подій при ПП локалізації ІВ; у хворих 

на ЦД2 і ішемічний інсульт з локалізацією ІО у ЛП ЛСШК у лівій СМА була 

вірогідно нижче на 17,19%, а у хворих на ЦД2 і ішемічний інсульт з 

локалізацією ІО у ПП ЛСШК була вірогідно нижче в ОА на 37,35%. За 

результатами аналізу півкульних особливостей ВРС у хворих на ЦД2 

значущих відмінностей не виявлено, що говорить про відсутність суттєвого 

впливу ЦД2 на показники ВРС за умов різної локалізації ішемічного 

інсульту. 

7. У жінок з ЦД2 із ЦА 1-2-ї стадій встановлено зміни 

церебрального кровотоку з більшою швидкістю мозкового кровообігу в обох 

ЗСА. У жінок з ЦД2, які перенесли ІІ, встановлено зниження активності 

симпатичного відділу ВНС (хвиль НЧ) і загальної потужності спектра ВРС 

(співвідношення НЧ/ВЧ) та нижчі показники системної гемодинаміки ХОК і 

УО на фоні менших розмірів порожнин ЛШ (КДР і КСР).  

8. Встановлено зміни церебрального кровотоку, морфо-функціональні 

зміни серця та активності ВНС у осіб з церебральним атеросклерозом і ЦД2 в 
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залежності від віку. Для пацієнтів середнього віку у порівнянні з хворими 

похилого віку встановлено підвищення церебрального кровотоку у судинах 

каротидного та вертебро-базилярного басейнів і кращу загальну потужність 

спектру ВРС на фоні підвищення активності симпатичного відділу ВНС 

(хвиль НЧ) на 25,64% та збільшення порожнини ЛШ. 

9. При аналізі стану маркерів оксидативного стресу, ліпідного профілю 

та довжини теломер із активністю теломерази у пацієнтів з ЦД2 і ЦА 1-2 

стадій у порівнянні з хворими без ЦД2 виявлено зниження рівня каталази на 

тлі підвищених рівнів глікемії (на 28,26%) та HbA1c (на 28%). У хворих на 

ЦД2 із ІІ виявлено декомпенсацію системи антиоксидантного захисту  

(в 1,2 раза нижчий рівень глутатіону; в 1,2 раза вищий рівень 

тіобарбітурореактивних речовин), вкорочення довжини теломер (у 1,37 раза), 

наявність атерогенної дисліпідемії з гіпертригліцеридемією та зниженням 

вмісту ЛПВЩ на тлі зниження рівня фізичної активності (в 2,2 раза) 

порівняно з даними показниками пацієнтів із ІІ без ЦД, що свідчить про 

патогенетичне значення діабетичної прогресії у декомпенсації системи 

антиоксидантів і вкороченні відносної довжини теломер порівняно з 

атеросклеротичним процесом як таким. 

10.  У пацієнтів з дисглікемією і ЦА 1-3-ї стадій порівняно з 

пацієнтами без ЦД був втричі меншим рівень фізичної активності, а 

порівняно з пацієнтами із ЦД2 – більш виражена частота потовщення КІМ, 

гіперсимпатикотонія (підвищення НЧ на 36,24%) на тлі низької 

нейрогуморальною активності ВНС (на 35% вищий триангулярний індекс) і 

менший рівень ситуативної тривоги (в 1,2 раза). Ці відмінності дають 

підставу говорити про провідну роль атерогенезу, ВНС і фізичної активності 

у хворих на ЦД2 із ЦА 1-3-ї стадій у розвитку кардіоцеребральних 

ускладнень. 

11. Доведено зв’язок ЦД2 із жіночою статтю, віком, ДТ і товщиною 

стінок ЛШ у пацієнтів із різними стадіями ЦА – AUC=0,68 (95% CI 0,61-

0,74). У хворих на ЦД2 із ЦА 1-3-ї стадій виявлено зв’язки між глікемією 
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натще, ТМШП, ТКІМ і діастолічною функцією ЛШ (Е/А) – AUC=0,99 (95% 

CI 0,94-1,00); зв’язок ДТ із рівнем ЛПДНЩ, ТКІМ, ФВ і характеристиками 

діастолічної функції ЛШ – AUC=0,79 (95% CI 0,69-0,87) та активності 

теломерази з індексом атерогенності та індексом загальної напруги 

вегетативної регуляції ритму серця – AUC=0,73 (95% CI 0,63-0,83). У хворих 

на ЦД2 із ЦА 1-2-ї стадій кореляційні зв’язки встановлено між вмістом 

HbA1c та рівнем особистісної тривоги (r=-0,23), показником 

симпато/парасимпатичного балансу ВНС (r=-0,23) і станом діастолічної 

функції ЛШ (r=0,22), тоді як у хворих на ЦД2 із ЦА 3-ї стадії – лише з рівнем 

СОД (r=-0,41), що доводить наявність тісних взаємозв’язків молекулярно-

генетичних, метаболічних, вегетативних і структурно-функціональних змін 

серцево-судинної системи у хворих на ЦД2 вже на перших стадіях ЦА при 

наявності ЦД2.  

12. Для хворих на ЦД2 із ЦА та помірними когнітивними 

порушеннями характерними є короткі теломери, більш виражена ситуативна 

тривога та потовщення КІМ сонних артерій; для пацієнтів із легкими 

когнітивними порушеннями – довші теломери, висока особистісна 

тривожність і вищий рівень освіти. Встановлено предиктори когнітивних 

порушень для хворих на ЦД2 і ЦА 1-3-ї стадій – вкорочення довжини 

теломер, збільшення ТКІМ у загальних сонних артеріях і менша тривалість 

навчання – AUC=0,91 (95% CI 0,82-0,96). 

13. Застосування цитиколіну, мельдонію, кверцетину та препарату 

АМФК в комплексній терапії хворих на ЦД2 із ЦА 1-3-ї стадій призводить до 

покращення церебральної гемодинаміки, симпато-парасимпатичного балансу 

ВНС, загального суб’єктивного стану, когнітивних функцій та емоційної 

сфери. 
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Додаток А  

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці (фахові видання), в яких опубліковано основні наукові 

результати дисертації 

1. Єгорова МС, Красненков ДC, Гур’янов ВГ, Кондратюк ВЄ, Кухарський 

ВМ. Зв’язок довжини теломер, активності теломерази та маркерів 

оксидативного стресу в пацієнтів із церебральним атеросклерозом і 

цукровим діабетом 2-го типу. Клін проф мед. 2019;4(9-10):117-27. 

(Особистий внесок – вивчення літератури за темою, участь в 

обстеженні хворих, узагальненні результатів обстеження, 

статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку).  

2.  Егорова МC, Красненков ДС, Гурьянов ВГ, Кондратюк ВЕ, Тронько 

НД. Исследование диагностической значимости длины теломер и 

активности теломеразы у пациентов с церебральным атеросклерозом и 

сахарным диабетом 2 типа. Клін ендокринол ендокрин хірургія. 

2019;(4):62-72. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, 

участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів обстеження, 

статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку).  

3. Егорова МС, Гармаш ЮЮ. Современные цитопротекторы 

(антигипоксанты, антиоксиданты): в чем феномен популярности в 

кардиологии и неврологии? Укр мед часопис. 2017;(10):72-6. 

(Особистий внесок – вивчення літератури за темою та підготовці 

статті до друку).  

4.  Егорова МС, Кондратюк ВЕ, Кузнецова СМ, Комиссарова ОС. 

Атеросклероз и структурно-функциональное состояние сосудов 

каротидного и вертебробазиллярного бассейнов. Сімейна медицина. 

2019;(4):83-9. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, 

участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів обстеження 

та підготовці статті до друку).  
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5.  Егорова МС, Красненков ДC, Гурьянов ВГ, Кондратюк ВЕ. 

Исследование диагностической значимости длины теломер у 

пациентов с церебральным атеросклерозом. Запорожский мед журн. 

2020;22(3):296-302. (Особистий внесок – вивчення літератури за 

темою, участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів 

обстеження, статистичній обробці матеріалу та підготовці статті 

до друку).  

6.  Егорова МС. Масса миокарда левого желудочка и ее связь с 

вариабельностью ритма сердца у пациентов с церебральным 

атеросклерозом и сахарным диабетом 2-го типа. Ендокринологія. 

2019;24(4):295-301. (Особистий внесок – вивчення літератури за 

темою, участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів 

обстеження, статистичній обробці матеріалу та підготовці статті 

до друку).  

7.  Кондратюк ВЄ, Єгорова МС. Особливості структурно-

функціонального стану серця у пацієнтів на різних стадіях 

церебрального атеросклерозу. Eastern Ukrainian Med J 2019;7(2):126-35. 

(Особистий внесок – вивчення літератури за темою, участь в 

обстеженні хворих, узагальненні результатів обстеження, 

статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку).  

8.  Кондратюк ВЕ, Егорова МС, Кононенко ЕА. Взаимосвязь между 

вариабельностью ритма и структурно-функциональным состоянием 

сердца у пациентов с церебральным атеросклерозом. Сімейна 

медицина. 2019;(3):74-80. (Особистий внесок – вивчення літератури за 

темою, участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів 

обстеження, статистичній обробці матеріалу та підготовці статті 

до друку).  

9.  Кондратюк ВЕ, Кузнецова СМ, Егорова МС. Особенности анализа 

вариабельности ритма сердца у пациентов с церебральным 

атеросклерозом 1-3 степени. Кардиология: от науки к практике. 
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2019;(2):23-36. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, 

участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів обстеження, 

статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку).  

10.  Кондратюк ВЕ, Черская МС. Возрастные и половые различия 

структурно-функционального состояния сердца у пациентов с 

церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом. Ендокринологія. 

2020;25(3):215-26. (Особистий внесок – вивчення літератури за 

темою, участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів 

обстеження, статистичній обробці матеріалу та підготовці статті 

до друку).  

11.  Кондратюк ВЄ, Черська МС, Гурьянов ВГ. Роль довжини теломер в 

прогнозуванні когнітивних порушень у пацієнтів з церебральним 

атеросклерозом та цукровим діабетом Клін ендокринол ендокрин 

хірургія. 2020;(4):28-36. (Особистий внесок – вивчення літератури за 

темою, участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів 

обстеження, статистичній обробці матеріалу та підготовці статті 

до друку).  

12.  Кузнецова СМ, Черская МС, Комиссарова ОC. Мультимодальное 

влияние антиоксидантов на функциональное состояние сердца и мозга 

у пожилых с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом 2 

типа. Здоров’я суспільства. 2019;(5-6):237-43. (Особистий внесок – 

вивчення літератури за темою, участь в обстеженні хворих, 

узагальненні результатів обстеження, статистичній обробці 

матеріалу та підготовці статті до друку).  

13.  Кузнецова СМ, Черская МС. Клинические аспекты применения 

нейропротекторов у пациентов с хроническими цереброваскулярными 

заболеваниями и сахарным диабетом 2 типа. The Scientific heritage. 

2020;(54):60-8. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, 

участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів обстеження, 

статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку).  
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14.  Тронько НД, Кондратюк ВЕ, Черская МС, Гурьянов ВГ. 

Прогнозирование развития ишемического инсульта у пациентов с 

церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом. Клінічна та 

профілактична медицина. 2020;3(13):77-85. (Особистий внесок – 

вивчення літератури за темою, участь в обстеженні хворих, 

узагальненні результатів обстеження, статистичній обробці 

матеріалу та підготовці статті до друку).  

15.  Тронько НД, Кузнецова СМ, Черская МС. Биофлавоноиды в лечении 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа и церебральным 

атеросклерозом. Ендокринологія 2020;25(1):33-41. (Особистий внесок 

– вивчення літератури за темою, участь в обстеженні хворих, 

узагальненні результатів обстеження, статистичній обробці 

матеріалу та підготовці статті до друку).  

16.  Тронько НД, Черская МС, Кухарский ВМ, Красненков ДС, Гурьянов 

ВГ. Высокая активность теломеразы, парасимпатики и 

супероксиддисмутазы – причина укорочения теломер у пациентов с 

церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом. The Scientific 

heritage. 2020;(50):63-70. (Особистий внесок – вивчення літератури за 

темою, участь в обстеженні хворих, узагальненні результатів 

обстеження, статистичній обробці матеріалу та підготовці статті 

до друку).  

17.  Черская МC, Кондратюк ВЕ. Кардиоцеребральные взаимосвязи и 

длина теломер на разных стадиях церебрального атеросклероза: миф 

или факт? The Scientific heritage. 2020;(47):60-7. (Особистий внесок – 

вивчення літератури за темою, участь в обстеженні хворих, 

узагальненні результатів обстеження, статистичній обробці 

матеріалу та підготовці статті до друку).  

18.  Черская МС, Гурьянов ВГ, Комиссарова ОС. Возрастные и половые 

различия мозгового кровообращения у пациентов с церебральным 

атеросклерозом и сахарным диабетом. Сімейна медицина. 2020;(4):71-
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6. (Особистий внесок – вивчення літератури за темою, участь в 

обстеженні хворих, узагальненні результатів обстеження, 

статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку).  

19.  Тронько МД, Черська МС, Гайова ОА, Кухарчук ХМ, Гур’янов ВГ, 

Амєтова ГМ. Ефективність застосування амінофенілмасляної кислоти в 

лікуванні хронічної судинної патології головного мозку в пацієнтів із 

цукровим діабетом 2-го типу. Ендокринологія. 2021;26(1):76-91. 

(Особистий внесок – вивчення літератури за темою, участь в 

обстеженні хворих, узагальненні результатів обстеження, 

статистичній обробці матеріалу та підготовці статті до друку).  

20.  Черская MС, Кондратюк ВЕ, Кухарский ВМ, Красненков ДС, 

Гурьянов ВГ. Ассоциация укорочения длины теломер с состоянием 

вегетативной нервной и антиоксидантной систем у пациентов 

пожилого возраста с церебральным атеросклерозом и сахарным 

диабетом 2-го типа. Ендокринологія. 2020;25(2):110-8. (Особистий 

внесок – вивчення літератури за темою, участь в обстеженні хворих, 

узагальненні результатів обстеження, статистичній обробці 

матеріалу та підготовці статті до друку).  

21.  Cherska M, Krasnienkov D, Guryanov V, Kuharsky V, Tronko T, 

Kondratiuk V, Zabuga O. Telomere length, telomerase activity and oxidative 

stress in elderly with chronic cerebrovascular diseases. Проблеми 

ендокринної патології. 2020;(2):81-8. (Особистий внесок – вивчення 

літератури за темою, участь в обстеженні хворих, узагальненні 

результатів обстеження, статистичній обробці матеріалу та 

підготовці статті до друку).  

22.  Cherska M, Krasnienkov D, Tronko N, Kondratiuk V, Guryanov V, 

Kukharskyy V. Telomere length, telomerase activity, heart rate variability, 

or oxidative stress: which one is most associated with the atherothrombotic 

stroke in the elderly? Georgian Med News. 2020;(300):43-48. (Особистий 

внесок – вивчення літератури за темою, участь в обстеженні хворих, 
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узагальненні результатів обстеження, статистичній обробці 

матеріалу та підготовці статті до друку).  

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

23. Черська МС, Кухарчук ХМ, Гайова ОА. Скринінг сонних артерій у 

хворих на цукровий діабет: методологія та клінічна значимість. 

Ендокринологія. 2020;25(4):355-62. 

24. Коркушко ОВ, Чижова ВП, Кузнєцов ВВ, Апихтін КО, Черська МС, 

Проскура ТО, Самоць ІА, Наумчук НС. Взаємозв’язок між 

спектральними показниками варіабельності серцевого ритму та 

порушеною глікемією натще у практично здорових осіб та осіб з 

дисциркуляторною атеросклеротичною енцефалопатією похилого 

віку. Український терапевтичний журнал. 2021; 1:5-13. 

25. Тронько М. Д., Черська М. С., Кондратюк В. Є. Спосіб визначення 

взаємозв’язку довжини теломери, активності теломерази з 

показниками ліпідного обміну, структурно-функціонального стану 

серця і церебральних судин і варіабельності ритму серця у пацієнтів 

з церебральним атеросклерозом 1-3 стадій і цукровим діабетом 2 

типу 

26. Cherska M., Kondratiuk V., Tronko N. 88th EAS Congress (virtual) 

October 04 – 07, 2020 poster presentation «Telomere length and 

cerebrovascular diseases» 

27. Cherska M., Kondratiuk V., Tronko N. 7th International Conference on 

Prehypertension, Hypertension, Metabolic Disorders and Cardiovascular 

Diseases (PreHT 2020 - virtual) 22-24.11.2020. Oral presentation 

«Telomere Length, Telomerase Activity, Heart Rate Variability or 

Oxidative Stress: what is the most associated with ischemic stroke in 

elderly with diabetes mellitus? » 
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Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати 

28. Кузнецова С.М., Кузнецов В.В., Егорова М.С., Шульженко Д.В. 

Особенности церебральной гемодинамики у больных 

атеротромботическим и кардиоэмболическим ишемическим инсультом 

в восстановительный период // Международный неврологический 

журнал. – 2(40). – 2011. – С. 18-23 

29. Kuznetsova S., Iegorova M.Cerebral Hemodynamic and Bioelectric Activity 

of the Brain in Elderly Patients with Cardioembolic and Atherothrombotic 

Stroke // ESC Congress 2013, Amsterdam, 31 Aug-4 Sep. 2013 

30. Кузнецов В.В., Егорова М.С., Корженевская Н.Н., Тархов Д.Ю. 

Влияние метаболической терапии на функциональное состояние мозга 

у больных с церебральным атеросклерозом // Матеріали Національного 

конгресу «Людина та ліки Україна» (1-3 квітня 2014 р.). – С. 28-29 

31. Кузнецов В.В., Егорова М.С. Современное представление о роли 

ГАМК в коррекции нейрокардиальной патологии // Журнал неврологии 

им. Б.Н. Маньковского. - №4. – 2014. – С. 48-53 

32. S. Kuznetsova, V. Kuznetsov, M. Iegorova, D. Shulzhenko Contemporary 

understanding of the role of GABA in the correction of neurocardiologic 

pathology // European Journal of Neurology. – 2015. -Volume 22, 

Supplement 1 (Abstracts of the 1st Congress of the European Academy of 

Neurology, Berlin, Germany, 20-23 June 2015) – P. 808 

33. Кузнецова С.М., Егорова М.С., Юрченко Ф.В., Скрипченко А.Г. 

Аспекты применения кверцетина у больных, перенесших ишемический 

инсульт // Матеріали V Науково-освітного форуму «Академія 

інсульту» (12-13 листопада 2015 року, м. Київ). – С. 15 

34. Кузнецова С.М., Кузнецов В.В., Егорова М.С., Шульженко Д.В., 

Чижова В.П. Роль коррекции эндотелиальной дисфункции в 

терапевтической стратегии дисциркуляторной энцефалопатии // 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 
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«Ендотеліальна дисфункція при вік-залежній патології: діагностика, 

профілактика, лікування» (12-13 листопада, 2015, м. Київ). – С. 5-6 

35. Кузнецова С.М., Кузнецов В.В., Егорова М.С., Шульженко Д.В., 

Чижова В.П. Влияние Капикора на функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы у больных с дисциркуляторной 

энцефалопатией 1-2 ст. // Кровообіг та гемостаз. – 2015. - №1-2. – С. 

103 (Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Ендотеліальна дисфункція при вік-залежній патології: діагностика, 

профілактика, лікування» (12-13 листопада, м. Київ) 
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