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Існуюча тенденція до збільшення захворюваності на
хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)
та бронхіальну астму (БА) спричиняє ряд соціально%
економічних проблем, провідною з яких залишається
стійка втрата працездатності внаслідок генерації та
взаємопоєднання легеневої й серцевої недостатності.
Порушення гемодинаміки та ураження серця при хро%
нічному бронхообструктивному синдромі відбувається
в декілька стадій. На початку хвороби спостерігається
помірна альвеолярна гіпоксія, яка виникає тільки при
фізичному навантаженні, активація інфекції, що приз%
водить до розвитку легеневої гіпертензії (ЛГ) і гіпер%
функції міокарду як компенсаторної реакції, що на%
правлена на попередження гіпоксії та пошкодження
тканин [1]. Гемодинамічні порушення малого кола кро%
вообігу визначають прогноз життя даних хворих, який
особливо несприятливим є при стабілізації легеневої
гіпертензії й розвитку хронічного легеневого серця [3].
Хронічний бронхообструктивний синдром через індук%
цію та прогресування вторинної легеневої гіпертензії
закономірно призводить до гіпертрофії і (чи) дилатації
правого шлуночка (ПШ), при цьому також відбувають%
ся зміни структури й функції лівого шлуночка (ЛШ) [2,
11]. Клінічна маніфестація хронічної серцевої недо%
статності у хворих на ХОЗЛ та БА визначається домі%
нуючим захворюванням. Клінічній діагностиці латент%
ної серцевої недостатності перешкоджає наявність ле%
геневої недостатності. Загострення та прогресування
ХОЗЛ супроводжується розвитком запалення, прогре%
суючою гіпоксією та антипрооксидантним дисбалан%
сом (синдром пероксидації, "оксидантного стресу") із
нагромадженням у біологічних середовищах і ткани%
нах високотоксичних продуктів перикисного окислен%
ня ліпідів (ПОЛ), активацією системи оксиду азоту з
посиленим утворенням пероксинітриту, біологічно
активних редокс%форм оксиду азоту [9,12]. Поряд із
цим відбувається зростання концентрації продуктів
окислення й деградації біополімерів%пептидів серед%
ньої маси (СМП), що належать до поверхнево%актив%
них речовин (ПАР) [4]. Надмірне утворення ПОЛ зумов%
лює пошкодження білкових та ліпідних компонентів
мембран, мембранозв'язних та вільних ферментів клі%
тин, що призводить до порушення конформації ліпо%
протеїнових компонентів та активних білків, які забез%

печують тансмембранне перенесення іонів і молекул.
Як наслідок, порушуються важливі для життєдіяльності
кардіоміоцитів властивості: ритмогенезу, збудливості,
контрактильності, проведення електричного імпульсу,
сприйняття та реалізація регуляторних впливів [6].

Традиційні схеми лікарських середників часто не
в змозі усунути електролітно%метаболічний дисбаланс,
активацію продуктів ПОЛ, порушення реологічних вла%
стивостей крові, що розвиваються на тлі хронічного
бронхообструктивного синдрому [7, 8, 10]. Тому, особ%
ливо актуальним на сьогодні залишається пошук нових
шляхів підвищення ефективності лікування серцевої
недостатності у хворих при хронічному бронхообструк%
тивному синдромі з використанням засобів, що мають
цитопротекторні та метаболічні властивості [1]. З метою
адекватної терапії хворих на серцеву недостатність у
лікарській практиці застосовують кардіопротектори.
Їхнє застосування гальмує та попереджує подальший
розвиток дисфункцій міокарда, знижує його скоротливу
здатність [13]. Основою терапевтичної ефективності
препаратів із метаболічним типом дії є корекція обмін%
них реакцій, що проявляється посиленням природних
адаптаційних процесів організму [14]. Метаболічні се%
редники здатні підвищувати енергетичний статус кар%
діоміоцитів [5]. Власне тому, метою роботи є вивчення
доцільності й ефективності включення метаболічного
препарату Кардонат (СП "Сперко Україна") у схему лі%
кування серцевої недостатності при хронічному брон%
хообструктивному синдромі.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено
70 хворих на серцеву недостатність при хронічному
бронхообструктивному синдромі на тлі формуванням
хронічного легеневого серця віком (43,0 ± 7,8) років,
розподіл хворих по СН: 38 – СН І (54,3 %), 32 – СН ІІА
(45,7 %), по ФК: ФК І – 20 ( 28,6 %), ФК%ІІ – 46 (65,7 %),
ФК ІІІ – 4 (5,7 %).

І група (група порівняння) – 30 хворих, із них 16 –
на ХОЗЛ, 14 – на БА із супутньою серцевою недостат%
ністю, отримували базисну терапію: бронходилатуючі,
протизапальні, антибактеріальні, антигістамінні се%
редники, діуретики, антагоністи кальцієвих канальців,
інгібітори АПФ. Базисна терапія підбиралась індиві%
дуально з урахуванням особливостей проявів та сту%
пеня тяжкості патології. ІІ група (дослідна група) – 40

Резюме. Представлений аналіз динаміки функціонального стану міокарду правого та лівого шлуночків,
показників перикисного окислення ліпідів (ПОЛ) й антиоксидантного захисту організму (АОЗ) у 40 хворих
на серцеву недостатність при хронічному бронхообструктивному синдромі в процесі лікування із застосу%
ванням кардіометаболічного препарату Кардонат (СП "Сперко Україна") на фоні базисної терапії.
Результати дослідження показали ефективність Кардонату, яка проявлялась покращенням клінічного
перебігу захворювання, корекцією змін гемодинаміки та відновленням балансу показників ПОЛ%АОЗ.
Ключові слова: серцева недостатність, хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма,
гемодинаміка, Кардонат.
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хворих, із них 21 – на ХОЗЛ, 19 – на БА з супутньою
серцевою недостатністю, отримували на фоні базисної
терапії Кардонат (СП "Сперко Україна") по 1 капсулі 3
рази на день, курсом 30 днів. Діагноз ХОЗЛ І БА вис%
тавляли згідно з чинним наказом МОЗ України №499
від 28.10.2003 року. Комплексне обстеження хворих
включало традиційні загальноклінічні обстеження, ін%
струментальні методи обстеження: електрокардіогра%
фію (ЕКГ), визначення тиску у малому колі кровообігу
по Душаніну, комп'ютерну спірографію, рентгенологіч%
не обстеження органів грудної клітки, доплер%ехокар%
діографія (доплер%ЕхоКГ).

Доплер%ЕхоКГ проводили на апараті "Toshiba" за
загальноприйнятою методикою. Для вивчення систо%
лічної функції ПШ визначали передньо%задній  розмір
ПШ (мм) у парастернальному доступі, фракцію вко%
рочення (ФУ, %) ПШ, товщину вільної стінки ПШ (мм).
Визначали кінцеводіастолічний, кінцевосистолічний,
ударний і хвилинний об'єми ЛШ, розраховані за Simp%

son і приведені до одиниці площі поверхні тіла обсте%
жених (тобто, відповідно, КДІ, КСІ, УІ, СІ, мл/м2 ), а також
фракцію викиду (ФВ, %), діаметр кореня аорти (мм). У
постійнохвильовому доплерівському режимі вимірю%
вали максимальну швидкість (Vmax, м/с) та максимальне
прискорення (Acc max, м/с2) аортального кровоплину.

Показники діастолічної функції ЛШ визначали при
аналізі трансмітрального кровотоку за загальноприй%
нятими методиками. Оцінювали максимальну швид%
кість раннього (Ve, м/с) і пізнього (Va, м/с) діастолічного
кровоплину, їхнє співвідношення (E/A). Показники діа%
столічної функції ПШ визначали під час аналізу транс%
трикуспідального кровоплину. Нормативні показники
гемодинаміки отримано під час обстеження 20 прак%
тично здорових осіб (ПЗО), порівняних за віком і статтю.
Для вивчення стану антиоксидантної системи у хворих
на серцеву недостатність при хронічному бронхообструк%
тивному синдромі ми визначали активність головних
антиоксидантів плазми – церулоплазміну та трансфе%
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І група після лікуваня, 

(n = 30) 
ІІ група  після лікуваня, 

(n = 40) 
Ознака 

Контрольна 
група (n = 20) 

І група до ліку-
вання (n = 30) через 

14 днів 
через  

1 місяць 

ІІ група до 
лікування 

(n = 40) через  
14 днів 

через  
1 місяць 

Розмір із п/с доступу 18,97±1,26 20,60±1,40 20,44±0,79 20,26±0,91 20,56±1,06 20,22±0,81 19,59±1,05 
ФУ, %, мм 23,18±0,71 21,38±1,11* 21,51±0,61* 21,50±0,93* 21,66±0,98* 21,81±1,19* 21,97±1,23* 

Товщина вільної 
стінки, мм 

4,8±0,2 6,87±0,2* 6,83±0,4* 6,68±0,1* 6,89±0,4* 6,83±0,7* 6,53±03* 

Праве передсердя 
Довжина, мм 36,8±1,2 35,6±1,6 35,3±1,5 35,8±1,3 36,4±1,3 36,1±1,5 35,9±1,4 
Ширина, мм 33,2±1,4 32,3±1,2 32,4±1,3 32,6±1,4 33,5±1,2 33,3±1,1 33,4±1,3 

Тристулковий клапан 
Ve, м/с| 0,68±0,03 0,47±0,04* 0,49±0,05* 0,51±0,05* 0,46±0,03* 0,49±0,05* 0,56±0,05*• 
Va,  м/с 0,42±0,02 0,45±0,03 0,44±0,03 0,43±0,02 0,45±0,04 0,44±0,04 0,42±0,03 

E/A 1,62±0,03 1,04±0,09* 1,08±0,07* 1,26±0,05* 1,0±0,01* 1,11±0,05*• 1,4±0,05*• 
НПВ 

Діаметр, мм 14,57±0,70 15,23±0,74 15,8±0,66 15,09±0,60 15,29±0,58 15,51±0,64 14,83±0,68 
Спадання НПВ на 

вдиху,% 37,42±1,8 26,97±1,89* 27,7±1,78* 28,7±1,87* 26,0±1,74* 29,34±2,26* 33,30±3,25* 

Таблиця 1
Середні величини показників систолічної і діастолічної функції правого шлуночка при серцевій

недостатності у хворих на хронічний бронхообструктивний синдром  на фоні лікування Кардонатом

Таблиця 2
Середні величини показників систолічної і діастолічної функції лівого шлуночка при серцевій

недостатності у хворих на хронічний бронхообструктивний синдром на фоні лікування Кардонатом

*Достовірність відмінності від контролю, р < 0,01; · достовірність відмінності  від вихідних показників, р < 0,01

І група  після лікування 
(n = 30) 

ІІ група  після 
лікування , (n  =  40) Ознака Контрольна 

група (n =  20) 
І група до  
лікування  

(n = 30) через  
14 днів  

через  
1 місяць  

ІІ група до  
лікування  

(n = 40) через 
14 днів  

через 
1 місяць  

Лівий  шлуночок  
КДІ, мл/м 2  66,87±1,89 58,45±1,99* 59,67±2,0* 61,23±2,07* 58,33±2,15* 60,0±1,81* 62,44±1,49* 
КСІ, мл /м 2  23,28±0,58 19,37±1,27* 20,26±1,4* 21,2±1,33* 19,46±1,29* 20,43±1,34* 20,82±1,16* 
УІ, мл/м 2  44,61±1,15 39,17±1,83* 40,39±2,09* 41,93±2,25* 39,31±1,99* 40,92±2,15* 42,01±1,72* 
СІ, мл/хв., м 2 3173,9± 

109,8 
2542,7± 
108,9* 

2559,4± 
105,7* 

2583,9± 
102,2* 

2580,2± 
118,5* 

2590,0± 
116,3* 

2618,4± 
115,9* 

Діаметр коре- 
ня аорти, мм  

27,8±0,8 29,2±1,4 28,9±1,2* 29,1±1,3* 29,3±1,5 29,0±1,6 28,7±1,4 

V  m ax, м/с  1,1±0,09 0,84±0,04* 0,87±0,08* 0,90±0,04* 0,83±0,07* 0,87±0,05* 0,89±0,04* 
Acc, м/с2 18,5±0,6 11,48±0,85* 12,35±0,64* 12,47±0,7* 13,51±0,3* 13,69±0,5* 13,96±0,4* 

Мітральний  клапан  
Ve, м /с | 0,85±0,03 0,60±0,03* 0,63±0,03* 0,65±0,03* 0,60±0,03* 0,64±0,03* 0,68±0,04*• 
Va, м /с  0,51±0,05 0,39±0,04* 0,40±0,03* 0,43±0,04* 0,40±0,03* 0,41±0,02* 0,42±0,03* 
E /A 1,76±0,11 1,27±0,07* 1,31±0,06* 1,33±0,09* 1,28±0,07* 1,34±0,1* 1,39±0,06*• 

 *Достовірність відмінності від контролю, р < 0,01; · достовірність відмінності  від вихідних показників, р < 0,01
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рину, каталази. Активність церулоплазміну та визна%
чення насиченості трансферину залізом проводили,
використовуючи методику Г.О. Бабенка (1968). Для
вивчення стану ПОЛ ми визначали вміст у сироватці
крові рівня первинних – дієнових коньюгат (ДК) та
вторинного – малонового диальдегіду (МДА) продуктів
ПОЛ. Визначення сироваткового рівня дієнового ко%
ньюгату проводилось за спектрофотометричною мето%
дикою В.Б. Гаврилова та співавт. (1988). Вміст малоно%
вого альдегіду досліджували за методикою Т.Л. Темир%
булатова, С.А. Селезнева (1990). Хворі були обстежені
на початку дослідження, через 2 тижні й через 1 міс. лі%
кування. Усі результати підлягали комп'ютерній стати%
стичній обробці з довірливою вірогідністю 0,01.

Результати дослідження. У процесі лікування вста%
новлено, що у ІІ групі хворих, яким додатково до базо%
вої терапії призначали Кардонат спостерігали значне
покращення клінічного перебігу серцевої недостат%
ності на фоні хронічного бронхообструктивного синдро%
му порівняно з хворими групи порівняння, а саме: змен%
шення скарг хворих на кардіалгію, задишку, загальну
слабкість, підвищену пітливість, дискомфорт у правому
підребер'ї; зафіксовано й зменшення периферійних
набряків, тахікардії та проявів акроціанозу.

Аналіз динаміки Ехо%КГ показників систолічної
функції  ПШ на 14 день від початку лікування в ІІ групі
хворих під впливом Кардонату виявив тенденцію до
покращення ФУ та спадання НПВ на вдиху (табл.1).
Через 30 днів лікування ми констатували їх зростання
(р < 0,01) у напрямку нормальних величин відповідно
в 1,03 і 1,28 рази. У процесі виконання дослідження
нами на 14 день було відмічено в ІІ групі хворих дос%
товірне збільшення до 1,11 ± 0,05 співвідношення Ve/
Va транстрикуспідального кровоплину, а через місяць
лікування він наближався до норми й достовірно пере%
вищував рівень аналогічного показника в пацієнтів
контрольної групи на 11 % (р < 0,01).

При аналізі показників систолічної функції ЛШ вия%
вили, що при незміненій ФВ (61,3 ± 3,72), показники
КДІ, КСІ, УІ, СІ  були достовірно нижчими від норми у
всіх групах дослідження (табл. 2). У процесі лікування
(на 14 день після початку) ми відмітили позитивну ди%
наміку показників КДІ, КСІ, УІ, СІ  в ІІ групі хворих, які
приймали в комплексній терапії Кардонат (табл. 2).
Через 1 місяць лікування нами встановлено подальше
збільшення в напрямку нормальних значень вказаних
показників відповідно в 1,07, 1,07, 1,09, 1,01 рази (р >

0,01). Також спостерігали в пацієнтів ІІ групи, які прий%
мали в комплексній терапії Кардонат, покращення ди%
наміки показників швидкості й прискорення кровопли%
ну через аортальний клапан, що були більш вираже%
ними ніж в осіб групи порівняння (табл. 2).

Промінентною ознакою дієвості препарату Кардонат
є достовірне збільшення максимальної швидкості ран%
нього діастолічного кровоплину Ve  та співвідношення
Ve/Va транстрикуспідального кровоплину відповідно на
30,6 % та 8,6 %  (р < 0,01), яке констатувалося через 1 мі%
сяць лікування в пацієнтів ІІ групи дослідження по%
рівняно із хворими лікованими традиційно (табл. 2).

Підсумовуючи й порівнюючи ступінь корекції порушень
систолічної та діастолічної функції обох шлуночків, вия%
вилося, що Кардонат через 1 місяць лікування хоча й
менш ефективно впливав на систолічну функцію, але
достовірно покращував показники діастолічної функції
міокарда обох шлуночків, за рахунок високого метабо%
лічного потенціалу коферментних складових.

При вивченні змін показників перикисного окислен%
ня ліпідів установлено, що при застосуванні в комп%
лексній терапії Кардонату в ІІ групі хворих  рівень МДА
на 14 день лікування вірогідно зменшувався (76,21 ±
5,9) мкмоль/мл, (р < 0,01), а через місяць відмітили по%
дальше вірогідне (р < 0,01) його зменшення в 2,05 ра%
зи (72,54 ± 4,2 мкмоль/мл проти 88,0 ± 5,6 мкмоль/мл).
Окремої уваги заслуговує той факт, що ми зафіксували
й паралельне зменшення (р < 0,01) вмісту ДК у ІІ групі на
14 день лікування (1,10 ± 0,08 одЕ233/мл, (р < 0,01), яке
наростало через 1 місяць і було більш маніфестним по%
рівняно із аналогічними значеннями у І групі (табл. 3).

Поряд зі зниженням інтенсивності процесів пере%
кисного окислення ліпідів під впливом комплексної те%
рапії із використанням Кардонату, ми  спостерігали під%
вищення активності системи АОЗ (табл. 4). Результати
дослідження вказують на вірогідне зниження рівня
церулоплазміну (Цп) у ІІ%й групі хворих на 14 день у
1,28 раза (р < 0,01), а через місяць – у 1,28 раза (р <
0,01). При аналізі зміни активності трансферину вияв%
лено, що  на 14 день лікування рівень даного фермен%
ту в ІІ%й групі був достовірно (р < 0,01) вищим у 1,1 ра%
зи порівняно з аналогічними значеннями у пацієнтів І
групи, а через місяць лікування даний показник збіль%
шився ще в 1,2  рази (табл. 4).

Безсумнівно, що отримані нами результати поясню%
ються високим метаболічним потенціалом, який є нас%
лідком вдалого поєднання в препараті Кардонат

Таблиця 4
Активність антиоксидантних ферментів сироватки крові у хворих на СН на фоні хронічного

бронхообструктивного синдорму під впливом кардонату

Таблиця 3
Динаміка показників ПОЛ  при серцевій недостатності у хворих на хронічний бронхообструктивний

синдром під впливом Кардонату
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*Достовірність відмінності від контролю, р<0,01; · достовірність відмінності  від вихідних показників, р < 0,01
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МДА, мкмоль/мл  68,93±4,21 150,03±4,43* 93,9±5,1* 88,0±5,6* 148,76±8,57* 76,21±5,9*• 72,54±4,2*• 
ДК , од Е233/мл  1,025±0,11 1,609±0,10* 1,501±0,09* 1,44±0,05* 1,62±0,09* 1,10±0,08*• 1,05±0,17*• 
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Трансферин, ум.од 0,179±0,01 0,149±0,009* 0,151±0,008* 0,153±0,007* 0,146±0,009* 0,160±0,01*• 0,174±0,009• 
Церулоплазмін, ум.од 21,03±1,87 34,32±0,94* 33,59±1,3* 32,65±1,6* 34,72±1,09* 27,08±1,2*• 22,13±0,96*• 

 *Достовірність відмінності від контролю, р<0,01; · достовірність відмінності  від вихідних показників, р<0,01
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ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

різних коферментних складових із високою біологіч%
ною активністю. На нашу думку, вказана особливість
Кардонату сприяє взаємному потенціюванню ліку%
вальних ефектів складових препарату як між собою,
так і з середниками базової терапії, що проявляється
багатогранним впливом на складні патогенетичні ме%
ханізми проявів серцевої недостатності при хронічно%
му бронхообструктивному синдромі на тлі формування
хронічного легеневого серця. Зокрема, L%карнітин, від%
носиться до речовин метаболічної дії; бере участь у
регуляції метаболізму жирних кислот у серці, печінці
й скелетних м'язах, здійснює транспорт жирних кислот
у мітохондрії, де відбувається їх окислення  до ацетил%
КоА – субстрату для утворення АТФ у циклі Кребса;
сприяє  виділенню метаболітів і токсичних речовин із
цитоплазми клітин, стимулює клітинний імунітет, зни%
жує вміст холестерину, покращує метаболічні  проце%
си, підвищує  працездатність, апетит (необхідний для
росту), сприяє збільшенню маси тіла, знижує функціо%
нальну активність щитовидної залози, нормалізує основ%
ний обмін при гіпертиреозі. L%карнітин також зменшує
наслідки фізичного й психічного перевантаження, здій%
снює нейро%, гепато% і кардіопротекторний, а також гіпо%
холестеринемічний вплив, гальмує атерогенез, сприяє
зменшенню вираженості симптомів ішемії міокарду [5,
7]. Лізин приймає участь у процесах асиміляції й росту,
сприяє осифікації та росту кісткової тканини, регулює
клітинні мітози. Кофермент вітаміну В12 (кобамамід) ак%
тивує вуглеводний, білковий та жировий обмін, прий%
має участь у синтезі амінокислот, рибонуклеїнових кис%
лот, креатиніну, є фактором росту, стимулює крово%
творення, регулює згортальну систему крові. Кофермент
вітаміну В

1
 (кокарбоксилаза) здійснює регулюючий

вплив на обмінні процеси в організмі. Особливо важ%
ливу роль відіграє у вуглеводному й жировому обміні,
знижує рівень молочної та піровиноградної кислот у тка%
нинах, покращує засвоєння  глюкози, трофіку нервової
тканини, сприяє нормалізації функції серцево%судин%
ної системи при порушеннях серцевого ритму, стено%
кардії. Кофермент вітаміну В6 (піридоксал%5%фосфат)
приймає участь в обміні амінокислот та ферментів, має
нейро% та гепатопротекторну дію, сприяє нормалізації
ліпідного обміну. Таким чином, у результаті покращення
утилізації жирних кислот і виробництва енергії карнітин
перешкоджає утворенню токсичних проміжних про%
дуктів обміну жирних кислот і сприяє виділенню з цито%
плазми метаболітів і токсичних речовин, тим самим
проявляючи кардіоцитопротекторну дію.

Висновоки. Таким чином, застосування комбінова%
ного метаболічного препарату Кардонат дозволило досяг%
нути низки позитивних ефектів у пацієнтів із СН при
хронічному бронхообструктивному синдромі на тлі фор%
мування хронічного легеневого серця. Дані зміни стосу%
ються не лише покращення самопочуття  й клінічного
стану хворих, але й структурно%метаболічних та гемо%
динамічних ефектів, які в комплексі зумовлюють спри%
ятливий перебіг серцевої недостатності на фоні хро%
нічного бронхообструктивного синдрому. Отримані на%

ми результати дозволяють визнати Кардонат (СП
"Сперко Україна") ефективним лікарським середником
та включити його до складу кардіопротекторної терапії
при хронічному бронхообструктивному синдромі на
тлі формування хронічного легеневого серця.
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Summary
Efficiency of Cardonat in complex therapy of chronic cardiac failure in  patients with chronic bronchoobstructive

syndrome.
Represented analysis of dynamics of the functional state of myocardium of right and left ventricles, content of

circulating products of lipid peroxidation and transferin, ceruloplasmin in 40 patients with chronic cardiac failure at a
chronic bronchoobstructive syndrome in the process of treatment with application of metabolic preparation – Cardonat
on a background base therapy. Research results showed efficiency of Cardonat, which showed up the improvement
of clinical motion of disease, correction of changes of hemodynamics and renewal of balance content of circulating
products of lipid peroxidation and transferin, ceruloplasmin.

Key words: chronic cardiac failure, chronic bronchoobstructive syndrome, bronchial asthma, hemodynamics, Cardonat.


