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У лікуванні коронарної недостатності згідно з іс�
нуючими сьогодні стандартами використовують нітра�
ти, бета�адреноблокатори, антагоністи кальцію, ефек�
тивність яких часто є недостатньою. Пошук нових під�
ходів до фармакотерапії ішемічної хвороби серця обу�
мовив появу засобів, які впливають на енергетичні
потреби міокарда. Саме цитопротекція все ширше
стає тим принципом, який забезпечує зменшення мета�
болічних та функціональних змін, особливо за умов
ішемії. Йде пошук шляхів підвищення ефективності лі�
кування дисфункції лівого шлуночка у хворих на арте�
ріальну гіпертензію (АГ) шляхом установлення нових мож�
ливих механізмів посилення кардіопротекторної дії.

Останнім часом у практиці широко використову�
ються засоби метаболічного впливу. Створились умо�
ви, які потребують наукового обгрунтування їх поєдна�
ного застосування при ряді станів, зокрема й у випад�
ках ішемічної хвороби серця та АГ. Встановлення но�
вих фармакодинамічних ефектів таких засобів, роз�
ширення  їх впливу на патогенетичні чинники захворю�
вання є важливим фактором упровадження науково
обгрунтованих методів лікування хворих. Особливо ціка�
вими є нові метаболічні ефекти ряду засобів, які можуть
бути використані в лікуванні коронарної недостатності.

Метою роботи було вивчення порівняльної ефек�
тивності триметазидину та його поєднання з Кардона�
том у реалізації гемодинамічних і коронарних резервів
міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану
з АГ.

Матеріали та методи дослідження. Обстежено
60 хворих на стабільну стенокардію напруги ІІІ функ�
ціонального класу в поєднанні з помірною АГ віком
53,2 ± 1,7 років. Діагноз ІХС та АГ виставляли від�
повідно до рекомендацій Українського кардіологіч�
ного товариства.

30 хворих на фоні стандартної терапії, яка включала
інгібітори АПФ, бета�адреноблокатори та дезагреган�
ти, отримували триметазидин (по 20 мг тричі на день
усередину). В інших 30 хворих стандартну терапію по�
єднували з прийомом триметазидину (в аналогічній
дозі) та Кардонату (1 капсула тричі на день усе�
редину). Хворих обстежували на початку терапії та
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через 3�4 тижні лікування. Клінічний перебіг захворю�
вання аналізували також через 3 міс. лікування.

Функціональні резерви міокарда хворих оцінювали
за даними комплексного клінічного та функціональ�
ного обстеження хворих.

Вивчення стану систолічної й діастолічної дисфунк�
ції проводилось методом ехокардіографії на ехокар�
діографі "SONOACE�4800" ("Medison", Korea). Вимірю�
вали кінцевий систолічний (КСР, см) і кінцевий діасто�
лічний (КДР, см) розміри лівого шлуночка, товщину
міжшлуночкової перетинки (ТМШП, см) та задньої стін�
ки лівого шлуночка (ТЗСЛШ, см). Вираховували кін�
цево�діастолічний і кінцево�систолічний об'єми (КДО,
КСО, мл), фракцію викиду (ФВ, %). Вивчали толе�
рантність до фізичних навантажень методом велоер�
гометрії. Велоергометрію здійснювали за допомогою
апарату "Corival" під контролем посередньої ЕКГ у по�
ложенні хворого сидячи при ступеневому збільшенні
навантаження на 25 Вт через кожні 2 хвилини. Дослід�
ження припиняли при досягненні субмаксимальної ча�
стоти скорочень серця або порогового рівня, при яко�
му виникали ознаки його неадекватності. Критеріями
припинення ВЕМ проби вважали досягнення субмак�
симального навантаження, появу ангінального больо�
вого синдрому, депресії сегменту більше ніж 2 мм, не�
адекватну реакцію артеріального тиску.

Під час дослідження аналізували систолічний та
діастолічний АТ, досягнуте навантаження (W) на кож�
ній сходинці навантаження, а також упродовж 15 хв.
відновного періоду.

Усі результати підлягали комп'ютерній статистичній
обробці з довірливою вірогідністю 0,05.

Результати дослідження. У процесі лікування
встановлено, що в групах хворих, яким призначали
триметазидин і триметазидин у поєднанні з Кардона�
том, спостерігали зменшення клінічних проявів захво�
рювання у вигляді як зменшення частоти ангінальних
нападів, так і стабілізації артеріального тиску.

Аналізуючи динаміку показників ЕхоКГ у процесі
лікування із застосуванням триметазидину та Кардо�
нату встановлено, що такий лікувальний підхід, на від�
міну від хворих контрольної групи, сприяв вірогідному
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зменшенню кінцевого діастолічного (КДО) та кінцево�
го систолічного (КСО) об'ємів та розмірів ЛШ. Зокре�
ма, якщо в контрольній групі спостерігалась лише тен�
денція до зменшення в процесі лікування величин
КДР і КСР, то в групі хворих, яких  лікували триметази�
дином і Кардонатом КДР зменшився з 58,05 ± 0,42 мм
до 50,12 ± 0,37 мм (р < 0,01), а КСР, відповідно з 41,28
± 0,34 мм до 36,27 ± 0,30 мм (р < 0,01). При цьому, ве�
личини КДО та КСО вірогідно зменшувалися (р < 0,05)
при застосуванні вказаних засобів. У процесі лікуван�
ня триметазидином  динаміка КДО і КСО була анало�
гічного спрямування. Слід зауважити, більш значиме
зменшення величин КСО та значно менше, хоча й віро�
гідне, КДО, що в цілому супроводжувалося зростан�
ням УО з 78,12 ± 0,30 мл до 80,31 ± 0,20 мл (р < 0,01) і
ФВ з 53,20 ± 0,30 % до 58,39 ± 0,23 % (р < 0,01). Більше
того, відмічено, що в групі хворих, яких лікували три�
метазидином та Кардонатом, вказане зростання ФВ
було більш вірогідним (р < 0,01).

Оцінюючи діастолічну функцію ЛШ, встановлено,
що ДЛП, вірогідно зменшуючись у процесі лікування
в обох групах хворих, в осіб, у лікуванні яких комбінували
триметазидин із Кардонатом, мав більш значну ди�
наміку (на 25,3 %; р < 0,01).

Відносно однаковими, незалежно від застосовано�
го лікування, виявились показники ТЗСЛШ і ТМШП.
Так, лікування з включенням триметазидину сприяло
тому, що вихідна величина ТЗСЛШ у 1,28 ± 0,03 см
через 1 міс. склала 1,20 ± 0,05  см (р<0,05). Практично
аналогічну динаміку ТЗСЛШ констатовано при засто�
суванні триметазидину й Кардонату: 1,30 ± 0,04 см до
лікування, 1,22 ± 0,02 см через 1 міс. терапії (р < 0,05).

Таким чином, включення до лікувального комплек�
су хворих на ІХС та АГ триметазидину та Кардонату
сприяє покращенню скоротливості ЛШ. Особливо
важливим є покращення скоротливої функції міокарда
з одночасним позитивним впливом на прояви діасто�
лічної дисфункції ЛШ.  Включення до лікування засобів
метаболічної терапії дозволило вірогідно покращити
скоротливість ЛШ вже через 1 міс. лікування.

Досліджуючи сегментарну скоротливість міокарда
лівого шлуночка встановлено, що у випадку гіпокінезу
динаміка скоротливості була сприятливою. Викори�
стання триметазидину й Кардонату вже через 1 міс.
терапії дозволило отримати зменшення кількості сег�
ментів із гіпокінезом (р < 0,01). У групі хворих, що отри�
мували триметазидин і Кардонат, динаміка локальної

скоротливості міокарда була аналогічною (р < 0,01).
Вивчення толерантності до фізичних навантажень,

за даними ВЕМ�проби, показало, що в процесі ліку�
вання триметазидином і триметазидином у поєднанні з
Кардонатом мало місце вірогідне зростання порогово�
го навантаження (табл. 1). Крім того, його найбільший при�
ріст констатовано в групі хворих, які отримували поєд�
нання двох метаболічних середників.

Аналізуючи клінічні ознаки перебігу захворювання
впродовж 3 міс., відмічено зменшення проявів ІХС і АГ
в обох групах хворих. Застосування засобів метабо�
лічної терапії дозволило зменшити прояви загальної
слабкості, серцебиття, задишки як при фізичних наван�
таженнях, так і в спокої. У процесі лікування відмічали
зменшення відсотка хворих, які вказували на напади
задухи. Сприятливою виявилась і динаміка ангіналь�
ного больового синдрому. Відсоток хворих, які вказу�
вали на наявність ангінальних болей зменшився в гру�
пі лікування триметазидином на 76,75 %, та тримета�
зидином і Кардонатом на 83,3 %. Особливо слід від�
мітити зменшення виникнення ангінального больового
синдрому на фізичні навантаження та зменшення
функціонального класу стенокардії. Аналогічну дина�
міку мали ознаки, які обумовлювались, перш за все,
АГ: головний біль, запаморочення, шум у вухах.

У процесі дослідження в усіх хворих спостерігали
динаміку ангінального больового синдрому, що прояв�
лялося помірним зменшенням нападів стенокардії та
зменшенням додаткового вживання таблеток  нітроглі�
церину на тиждень.

Таким чином, поєднане застосування триметази�
дину й Кардонату дає можливість позитивно вплинути
на показники серцевої гемодинаміки та коронарний
резерв міокарда, забезпечуючи не лише необхідний
антиангінальний ефект, але й підвищуючи толерант�
ність до фізичних навантажень. Звичайно, такі ефекти
обумовлені різноплановою корекцією енергетичних
потреб міокарда за умов гіпоксії та при зростаючих
енергетичних затратах. Слід нагадати, що важливим
патогенетичним механізмом запуску оксидантного
стресу, яким можна розглядати звичайне дозоване
навантаження (у вигляді ВЕМ�проби), є наявність
надмірної кількості жирних кислот у плазмі крові. Жир�
ні кислоти є активними кардіо� й вазотоксичними аген�
тами, а їхнє перекисне окислення призводить до над�
мірної продукції вільних радикалів, про що вже згаду�
валось вище. Значною мірою нівелювати ці неспри�
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Таблиця 2
Динаміка суб'єктивних скарг у хворих у процесі лікування препаратом триметазидином і Кардонатом

Таблиця 1
Динаміка показників велоергометрії в обстежених хворих у процесі лікування триметазидином і

Кардонатом (М ± m)

Вірогідні зміни стосовно показників до лікування: р < 0,05

Триметазидин Триметазидин + Кардонат Ознака до лікування через 1 міс. до лікування через 1 міс. 
Кількість ангінальних нападів 
(за тиждень) 4,12 ± 0,07 2,76 ± 0,06 

Р < 0,05 3,89 ± 0,05 2,43 ± 0,04 
р < 0,05 

Кількість вживаних табл. ні-
трогліцерину (за тиждень) 3,1 ± 0,11 2,65 ± 0,08 

Р < 0,05 2,78 ± 0,09 1,90 ± 0,05 
р < 0,05 

 

Триметазидин (n = 30) Триметазидин + Кардонат (n = 30) Показники до лікування після лікування до лікування після лікування 
Порогове навантаження, Вт 118,0 ± 2,1 125,8 ± 1,8 

р < 0,05 
113,0 ± 2,0 

 
122,6 ± 2,4 
р < 0,05 

Подвійний добуток 
у спокої, ум.од. 

120,6 ± 3,1 113,8 ± 3,6 
р < 0,05 

118,3 ± 3,0 111,0 ± 3,6 
р < 0,05 

Подвійний добуток 
на висоті проби, ум. од. 

260,4 ± 7,3 231,6 ± 7,0 
р < 0,05 

250,2 ± 6,2 231,7 ± 5,8 
р < 0,05 
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ятливі явища здатний карнітин, який поліпшує енерге�
тичний обмін і використання кисню міокардом. У ре�
зультаті поліпшення утилізації жирних кислот і вироб�
ництва енергії карнітин також перешкоджає утворен�
ню токсичних проміжних продуктів обміну жирних кис�
лот і сприяє виділенню з цитоплазми метаболітів і ток�
сичних речовин, тим самим виявляючи кардіоцитопро�
текторну дію. Потенціальними механізмами позитив�
ного впливу L�карнітину на метаболізм і функціо�
нальний стан серця вважають, окрім зменшення ток�
сичних ефектів жирних кислот на рівні кардіоміоцитів,
стабілізації мембран мітохондрій, також покращення
обміну глюкози. Доведений позитивний вплив карніти�
ну на обмін глюкози й чутливість тканин до інсуліну. У
хворих із інсулінорезистентністю він покращує утилі�
зацію глюкози тканинами. Позитивний вплив карніти�
ну на функцію міокарда обумовлений також його вазо�
дилатуючим ефектом. Він сприяє перерозподілу кро�
вотоку в ішемізованій зоні міокарда. Окрім того, кар�
діометаболічний потенціал Кардонату в основному
зумовлений вдалим поєднанням в одному препараті
інших коферментних складових із високою біологічною
активністю, що виключає необхідність попередньої
біотрансформації в клітинах печінки, та лікувальними
властивостями незамінних амінокислот, які сприяють
двобічному потенціюванню їх терапевтичних ефектів.

Висновок. Застосування триметазидину й Кардо�
нату у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну
гіпертензію сприяє підвищенню антиангінального
ефекту стандартного лікування, збільшує толерант�
ність до фізичних навантажень, оптимізує гемодина�
мічні резерви міокарда лівого шлуночка.
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Summary
 І.Р. Vakalyuk, L.Z. Аbramya, С.С. Marsimov
Haemodynamic and coronal reserve of myocardium of patients with ischemic heart trouble and arterial

hypertension in the process of treatment of trimetazidin and cardonat
Analysed realization of haemodynamic and coronal backlogs of myocardium of left ventricle in 60 patients with

stable angina pectoris of tension and arterial hypertension in the process of treatment with application of trimetazidine
and his combination with a Cardonate on a background standard therapy. The row of advantages of the united
metabolic therapy is shown in correction of changes of haemodynamic and expansion of increase of tolerance to the
physical loadings.

Key words: ischemic heart trouble, arterial hypertension, haemodynamic, trimetazidin, Cardonate.

В условиях процесса депопуляции, протекающего в
Украине с 1991 года, возрастает абсолютная и относи�
тельная численность пожилых людей. Как правило,
медицинскую помощь данным лицам оказывают врачи
общей практики. К "возрастзависимым" состояниям отно�

НАРУШЕНИЕ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ В
РАБОТЕ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

А.А. Заздравнов, В.Г. Карпенко, Н.М. Пасиешвили, К.Ю. Пархоменко
Харьковский государственный медицинский университет

сятся сердечные аритмии. Так, в 90 лет мерцательная
аритмия (МА) встречается в 200 раз чаще, чем в 40 [Wolf
P.A. 1987]. Из других расстройств ритма наиболее рас�
пространена экстрасистолическая аритмия (ЭА). Пожи�
лым пациентам присуща атипичность клинических прояв�


