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Частота порушень ритму і провідності  
та антиаритмічна ефективність upstream-терапії 
у хворих на гострий інфаркт міокарда  
з коморбідними метаболічним синдромом  
і ендотеліальною дисфункцією судин

Вступ. Порушення ритму та провідності серця є 
найбільш частими ускладненнями  у хворих на інфаркт 
міокарда (ІМ) як у гострому, так і в пізньому 
постінфарктному періодах, що суттєво ускладнює 
перебіг хвороби й часто призводить до несприятливого 
прогнозу в ранньому і віддаленому періодах. Крім 
цього, клінічне значення аритмії у хворих на  ІМ 
визначається можливістю трансформації аритмії в 
фібриляцію шлуночків (ФШ) і асистолію, а також 
негативним впливом на гемодинаміку [8, 13].

З’ясовано, що основними чинниками ризику ІМ та 
його ускладнень є артеріальна гіпертензія, порушення 
ліпідного обміну, інсулінорезистентність і цукровий 
діабет, а  також абдомінальний тип ожиріння, які 
об’єднано в поняття метаболічного синдрому (МС) 
[1]. За останні роки досягнуто значних успіхів у вивченні 
патофізіології МС та його несприятливого впливу на 
виникнення фатальних і нефатальних серцево-судинних 
подій. За результатами численних досліджень дуже 
важливе значення у патогенезі атеросклерозу, ішемічної 
хвороби серця, зокрема ІМ, має синергічний вплив 
різних компонентів МС, які формують низку 
гемодинамічних, нейрогуморальних, імунозапальних, 
прокоагулянтних реакцій, що призводять до порушень 
метаболізму в серцевому м’язі та ендотеліальної 
дисфункції судин [2, 4]. 

Досить докладно вивчено роль метаболічних і 
ендотеліальних порушень  механізмів ремоделювання 
серця, різних типів серцевої недостатності й наростання 
тяжкості перелічених вище коморбідних уражень [3, 
15]. Водночас недостатньо досліджено вплив цих 
чинників ризику на механізми формування порушень 
ритму та провідності у хворих на ІМ в поєднанні з 

МС, а також не розроблено адекватних методик лікування 
і профілактики вказаних ускладнень, що й стало об-
ґрунтуванням проведення цього дослідження.

Мета дослідження. Оцінити частоту порушень 
ритму та провідності й антиаритмічну ефективність 
upstream-терапії у хворих на гострий інфаркт міокар-
да з коморбідними метаболічним синдромом і ендотеліаль-
ною дисфункцією судин.

Матеріали й методи дослідження. Після отримання 
письмової згоди на проведення обстеження, згідно з 
принципами Гельсінкської декларації прав людини, 
Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину 
та відповідними законами України й міжнародних 
актів, а також погодження з Етичною комісією 
Тернопільського національного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського, у дослідження, яке проводили 
у Комунальному некомерційному підприємстві 
«Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської 
обласної ради, у рандомізований спосіб із попередньою 
стратифікацією за наявністю у хворих ІМ з коморбідним 
МС  та ендотеліальною дисфункцією судин, діагностованих 
згідно з Наказами МОЗ України № 455 від 02.07.2014 
р. та № 164 від 03.03.2016 р. [6, 7], у дослідження 
включено 80 хворих (27 (33,75 %) жінок і 53 (66,25 
%) чоловіки, вік обстежених 42–84 роки) на гострий  
ІМ з коморбідним  МС, яким проведено ургентну 
коронарографію з наступною балонною ангіопластикою 
і стентуванням інфарктзалежної вінцевої артерії.

До дослідної групи (ДГ) увійшли 42 хворих (15 
(35,7 %) жінок і 27 (64,3 %) чоловіків, вік обстежених 
42–84 роки, медіана 64,5 року) які отримували стандартне 
медикаментозне лікування згідно з уніфікованим 
клінічним протоколом МОЗ (Наказ МОЗ України  
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№ 455 від 02.07.2014 р. та № 164 від 03.03.2016 р.), 
а також п’ять внутрішньовенних вливань аргінінкарніти-
нової суміші (відповідно 4,2 г і 2,0 г) в 100,0 мл. 
Контрольну групу (КГ) сформували з 38 хворих (12 
(31,6 %) жінок і 26 (68,4 %) чоловіків віком від 42 до 
82 років, медіана 63,3 року), які не отримували 
додаткового лікування та були зіставні за віком і статтю.

Діагностику метаболічного синдрому проводили 
відповідно до рекомендацій Міжнародної діабетологічної 
федерації (International Diabetes Federation (IDF), 2016).

Функціональний стан судинного ендотелію з’ясовували 
за концентрацією ендотеліну-1 (ЕТ-1) у плазмі крові 
та вмістом стабільних метаболітів монооксиду азоту 
(NO). ЕТ-1 у сироватці крові визначали за допомогою 
імуноферментного набору фірми Amersham Pharmacia 
Biotech і колонок для афінної хроматографії. Метод 
визначення кінцевих стабільних метаболітів NO у 
крові ґрунтується на відновленні нітратів (NO3) до 
нітритів (NO2) з визначенням останніх у реакції з 
реактивом П. Гріса. Кількість нітритів визначали за 
калібрувальним графіком. Обстеження пацієнтів 
проводили під час шпиталізації та через 10 і 28 днів 
лікування.

Окрім загальноклінічних, лабораторних та  ін-
струмен тальних методів (загальний аналіз крові, МВ 
фракції креатинфосфокінази, тропоніну Т, насичення 
артеріальної крові киснем, електрокардіографія (ЕКГ) 
у 12 стандартних відведеннях тощо) проводили ці-
лодобове ЕКГ-моніторування усіх пацієнтів із авто-
матичним визначенням частоти й типу порушення 
ритму та провідності. 

Для статистичного аналізу отриманих результатів 
використовували пакет прикладних програм STATISTICA 
(StatSoft, USA, v 6.0). Дані оцінювали за допомогою 
непараметричних методів статистики – Х. Б. Манна  
– Д. Р. Вітні, U-тесту для порівняння показників у
двох групах (р < 0,05).

Результати дослідження та їх обговорення. Клінічно 
гострий коронарний синдром (ГКС) у обстежених 
хворих виявлявся класичним ангінозним синдромом, 
характерними змінами електрокардіограми та 
діагностичним підвищенням показників  маркерів 
некрозу міокарда. За результатами добового моніторингу 
ЕКГ порушення ритму та провідності серця до ліку-
вання діагностували у 95,55 % хворих ДГ й у 94,74 
%  хворих КГ. Зокрема, найчастіше реєстрували су-
правентрикулярні або шлуночкові екстрасистоли (60,10 
% проти 61,50 % (р = 0,03) і 43,50 % проти 41,50 % 
(р = 0,03) відповідно), синусову тахікардію (48,50 % 
проти 47,60 %),  блокади різного ступеня та локалі-
зації (19,30 % проти 19,50 % (р = 0,02)). Водночас 
зауважено несуттєву різницю частоти виникнення 
порушень ритму та провідності у виділених групах 
хворих до лікування (див. рисунок).

Констатовано, що у хворих ДГ, яким після балонної 
ангіопластики та стентування інфарктзалежної артерії 
до стандартного протокольного лікування додатково 
призначали цитопротектори, достовірно рідше виникали 
прояви реперфузійного синдрому, порівняно з хво-

рими КГ, зокрема, синусова тахікардія (13,50 % про-
ти 35,90 %, р < 0,05), шлуночкова екстрасистолія 
високих градацій (6,40 % проти 27,45 %, р < 0,05) та 
суправентрикулярна екстрасистолія (10,80 % проти 
41,10 %, р < 0,05). У 12,50 % хворих КГ, які отримували 
стандартне лікування, виникали такі життєво небезпечні 
порушення ритму, як шлуночкова тахікардія і ФШ, 
що їх не фіксували у хворих ДГ. Крім цього, порівняння 
частоти виникнення порушень провідності показало 
достовірно частіше виникнення блокади лівої ніжки 
пучка В. Гіса (5,50 % проти 2,70 %, р < 0,05) та повної 
атріовентрикулярної блокади (8,70 % проти 0,00 %, 
р < 0,05) у хворих КГ, яким не призначали метаболічну 
курацію L-аргініном і L-карнітином. Зазначмо також, 
що у хворих ДГ, які отримували цитопротектори, 
частота виникнення аритмій і блокад у гострий період 
ІМ суттєво нижча, ніж у пацієнтів без додаткової 
метаболічної цитопротекції.

Динаміка частоти порушень ритму та провідності у хворих 
на гострий інфаркт міокарда з коморбідним мієлопластичним 
синдромом під впливом запропонованої програми лікування.

Перспективним завданням було також дослідження 
стану ендотеліальної функції судинного русла у 
хворих на гострий ІМ з коморбідним МС та можливої 
ролі ендотеліальної дисфункції у генезі реперфузійних 
аритмій. Саме антиаритмічна ефективність 
цитопротекторної upstreаm-терапії аргінінкарніти-
новим комплексом може підтвердити концепцію 
мультифакторного патогенезу порушень ритму і 
провідності в разі реперфузійного синдрому. Водночас 
з’ясовано, що до лікування показники функціонального 
стану ендотелію у всіх хворих на ГКС (ІМ) в поєднанні 
з МС достовірно не відрізнялись між собою, але 
були суттєво порушені порівняно з референтними 
показниками (див. таблицю). Під час стандартного 
лікування у пацієнтів КГ вміст  ЕТ-1 суттєво змен-
шувався, але й наприкінці стаціонарного етапу не 
досягав показників у здорових осіб (р < 0,05). У 
хворих ДГ, яким після інтервенційного втручання 
на вінцевих судинах до комплексного лікування 
додатково включали курс лікування L-аргініном і 
L-карнітином, уже в наступні 10 діб активність ЕТ-1
знижувалась на 34,50 % (р < 0,05).
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Динаміка показників ендотеліальної функції судин  
у хворих на гострий коронарний синдром  

(інфаркт міокарда) в поєднанні з метаболічним синдромом 
під впливом запропонованих програм лікування (М ± m; р) 

Показники та 
обстежені групи 1-й день 10-й день р1 р2

Ет-1,
нг/мл

1 0,47 ± 0,02 0,48 ± 0,03 >0,05 >0,05

2 0,96 ± 0,04 0,65 ± 0,04 <0,05 >0,05

3 0,97 ± 0,04 0,76 ± 0,03 <0,05 <0,05

NO2, 
мкмоль/л

1 11,51 ±0,33 11,57 ± 0,43 >0,05 >0,05

2 4,87 ± 0,39 7,79 ± 0,37 <0,05 <0,05

3 5,68 ± 0,38 6,68 ± 0,35 <0,05 <0,05

NO3, 
мкмоль/л

1 25,38 ± 0,41 25,43 ± 0,58 >0,05 >0,05

2 12,91 ± 0,51 18,91 ± 0,48 <0,05 <0,05

3 13,35 ± 0,38 18,71 ± 0,37 <0,05 <0,05

NO, 
мкмоль/л

1 36,89 ± 0,43 37,34 ± 0,45 >0,05 >0,05

2 17,65 ± 0,32 25,84 ± 0,62 <0,05 >0,05

3 19,47 ± 0,42 24,45 ± 0,52 <0,05 <0,05

Примітки: 1, 2, 3 – відповідно показники здорових осіб 
(n = 16), у дослідній групі хворих і в групі контролю;  р1, р2 
– відповідно достовірність різниці між параметрами у перший 
і десятий день лікування та десятим днем лікування і групою 
здорових; підкреслені показники достовірно відрізняються від 
відповідних показників здорових осіб.

Одночасно зі змінами активності ЕТ-1 у хворих 
на ГКС (ІМ) із коморбідним МС у фазі загострення 
хвороби зменшувався вміст метаболітів оксиду азоту, 
що може свідчити про виражене порушення 
мікроциркуляції [17, 19]. Так, уміст NO3 і NO2 у 
плазмі крові до лікування у хворих на ГКС (ІМ) з 
коморбідним МС зменшувався майже вдвічі, а 
загальний їх уміст у плазмі крові зменшувався на 
45,0 % порівняно зі значеннями у здорових осіб. 
Водночас зауважмо, що загальноприйняте протокольне 
лікування не забезпечувало повного відновлення 
ендотеліальної функції судин у пацієнтів КГ із ГКС 
(ІМ) та  коморбідним  МС, загальний уміст метаболітів 
NO в плазмі крові у них був на 19,00 % менший 
ніж референтний показник (р < 0,05). Водночас під 
впливом лікування з включенням аргінінкарніти-
нового комплексу у хворих ДГ вміст  NO3 і NO2 у 
плазмі крові  суттєво збільшувався вже до десятої 
доби лікування, а по завершенню лікування досягав 
референтних показників.

Підсумовуючи отримані результати дослідження, 
слід підкреслити клінічну однорідність і зіставність 
показників у хворих ДГ та КГ до лікування та 
несуттєву різницю в частоті виникнення у них 
порушень ритму і провідності. Проте структура 
ускладнень суттєво змінювалася залежно від 
використаної програми лікування. Так, у хворих 
ДГ, яким проведено ангіо пластику і стентування 
інфарктзалежної вінцевої артерії з одночасним 
застосуванням цитопротекторів L-аргініном і 

L-карнітином, достовірно зменшилися частота
синусової тахікардії та суправентрикулярна і
шлуночкова екстрасистолія. У 12,50 % хворих КГ,
які отримували стандартне лікування, виникали
такі життєво небезпечні порушення ритму, як
шлуночкова тахікардія і ФШ, що їх не фіксували у
хворих ДГ. Крім цього, у хворих КГ, які отримували
стандартне лікування без додаткових цитопротектор-
них засобів, достовірно частіше виника ли блокада
лівої ніжки пучка В. Гіса та повна атріовентрику-
лярна блокада.

На нашу думку, достовірного позитивного результату 
впливу запропонованої цитопротекторної upstreаm-
терапії для зниження частоти й вираженості аритмій 
у ранньому періоді ІМ (ГКС), в т. ч. реперфузійних 
аритмій, досягнуто саме завдяки кардіометаболічному 
впливу L-карнітину, який поліпшує енергетичний 
обмін у кардіоміоцитах, обмежує зону некрозу 
міокарда, запобігаючи ремоделюванню камер серця 
[5, 11, 18], зменшує оксидативний стрес, модулюючи 
співвідно шення КoA до КoA-SH, що асимілює масив 
вільнорадикальних сполук у органелах, блокує 
нагромадження в цитоплазмі кардіоміоцитів ефірів 
жирних кислот, які можуть призводити до виникнення 
фатальних шлуночкових аритмій [10, 12]. 

Запропонований медикаментозний комплекс у 
хворих на ГКС (ІМ) з коморбідним  МС сприяв 
швидкому і повному відновленню досліджуваних 
показників ендотеліальної функції судин, що можна 
пояснити застосуванням L-аргініну, як основного 
субстрату для синтезу оксиду азоту [4, 9], та його 
вираженими антиоксидантними властивостями. Так, 
у багатьох дослідженнях продемонстровано, що в 
разі застосування L-аргініну після проведення 
стентування зменшувалася кількість рестенозів [5], 
завдяки його антигіпоксичній, антиоксидантній і 
мембраностабілізувальній активності, але основна 
його фізіологічна роль – це регуляція функціональ-
ного стану судин і забезпечення належної  мікроцирку-
ляції органів і тканин організму [14, 16, 17]. 

Висновки. У хворих на гострий інфаркт міокарда 
з коморбідним метаболічним синдромом, яким 
проведено балонну ангіопластику та стентування 
інфарктзалежної вінцевої артерії, спостерігається 
виражена судинна ендотеліальна дисфункція та 
електрична нестабільність, що супроводжується 
виникненням реперфузійних порушень ритму та 
провідності. Застосування аргінінкарнітинової сумі-
ші як upstreаm-терапії сприяло відновленню 
ендотеліальної функції і мало виражений антиарит-
мічний ефект, що дало змогу суттєво зменшити 
частоту виникнення і ступінь тяжкості таких ускладнень 
гострого періоду інфаркту міокарда як реперфузійні 
аритмії.
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Частота порушень ритму і провідності та антиаритмічна ефективність 
upstream-терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідними 

метаболічним синдромом і ендотеліальною дисфункцією судин

М. І. Швед, І. О. Ястремська, Т.О. Добрянський

Вступ. Аритмії серця є найбільш частими реперфузійними ускладненнями  у хворих на гострий інфаркт 
міокарда (ІМ). 

Мета. Оцінити частоту порушень ритму та провідності й антиаритмічну ефективність upstream-терапії у 
хворих на гострий ІМ з коморбідними метаболічним синдромом (МС) і ендотеліальною дисфункцією судин.

Матеріали й методи. До дослідної групи увійшли 42 хворих із гострим ІМ з коморбідним  МС, яким 
разом зі стандартним медикаментозним лікуванням проведено балонну ангіопластику та стентування 
інфарктзалежної вінцевої артерії. Пацієнти дослідної групи додатково отримали також п’ять внутрішньо-
венних вливань аргінінкарнітинової суміші. Група контролю (38 хворих на ІМ в поєднанні з МС) не отри-
мувала додаткового лікування.

Результати. У хворих на гострий коронарний синдром (ІМ) з коморбідним МС після перкутанного 
коронарного втручання найчастіше виникав реперфузійний синдром з проявами порушень ритму і провідності. 
Під впливом стандартного медикаментозного лікування у хворих контрольної групи фіксували суттєве 
клінічно-функціональне поліпшення, проте резистентними до лікування залишились синусова тахікардія, 
шлуночкова екстрасистолія високих градацій і суправентрикулярна екстрасистолія. Одночасно у цих пацієнтів 
спостерігали виражену ендотеліальну дисфункцію судин. У хворих дослідної групи під впливом комплексного 
медикаментозного лікування із включенням L-аргініну та L-карнітину достовірно зменшилися частота 
порушень ритму і провідність уже на другу добу спостереження. 

Висновки. У хворих на гострий ІМ  з коморбідним МС, яким проведено балонну ангіопластику та стентування 
інфарктзалежної вінцевої артерії,  спостерігається виражена судинна ендотеліальна дисфункція та електрична 
нестабільність, що супроводжується виникненням реперфузійних порушень ритму та провідності. Застосу-
вання аргінінкарнітинової суміші як upstreаm-терапії сприяло відновленню ендотеліальної функції та вия-
вило виражений антиаритмічний ефект, що дало змогу  суттєво  зменшити  частоту виникнення і ступінь 
тяжкості таких ускладнень гострого періоду ІМ як реперфузійні аритмії.

Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, метаболічний синдром, реперфузійний синдром, upstream-
терапія, L-аргінін, L-карнітин. 

Frequency of Arrhythmias and Conduction and Antiarrhythmic Efficacy  
of Upstream Therapy in Patients with Acute Myocardial Infarction  

with Comorbid Metabolic Syndrome and Vascular Endothelial Dysfunction
M. Shved, I. Yastremskaya, T. Dobriansky

Introduction. Cardiac arrhythmias and conduction disorders are the most common reperfusion complications in 
patients with myocardial infarction (MI) in both acute and late postinfarction periods, which significantly compli-
cates the course of the disease and often leads to an unfavorable prognosis for the early and distant periods.

The aim of the study. To evaluate the frequency of arrhythmias and conduction and the antiarrhythmic efficacy 
of upstream therapy in patients with acute MI with comorbid metabolic syndrome (MS) and endothelial vascular 
dysfunction.

Materials and methods. The experimental group consisted of 42 patients with acute myocardial infarction in 
combination with MS, who underwent urgent coronary angiography followed by balloon angioplasty and stenting 
of the infarct-dependent coronary artery, as well as standard drug therapy according to the MOH protocol. Patients 
in the experimental group also received 5 intravenous infusions of arginine-carnitine mixture (4.2 g and 2.0 g, 
respectively) in 100 ml of solvent. The nature of the clinical course of MI was compared with that in 38 patients 
with MI in combination with MS (control group), who did not receive additional treatment and were comparable in 
age (56.64 ± 0.91 and 54.85 ± 0.76 years, respectively).

Results. It was found that patients with MI with comorbid MS on percutaneous coronary intervention most often 
developed reperfusion syndrome with manifestations of arrhythmias and conduction. Under the influence of standard 
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drug treatment in patients of the control group there was a significant clinical and functional improvement, though 
sinus tachycardia, ventricular extrasystole of high grades and supraventricular extrasystole remained resistant to 
treatment. There was also a pronounced endothelial vascular dysfunction, which in the process of standard treatment 
in patients of the control group did not reach the level of healthy individuals (p < 0.05).

Conclusions. In patients with acute MI with comorbid MS, who underwent balloon angioplasty and stenting of 
the infarct-dependent coronary artery, a pronounced vascular endothelial dysfunction and electrical instability is 
observed, accompanied by reperfusion arrhythmias and arrhythmias. The use of arginine-carnitine mixture as 
upstream therapy helped to restore endothelial function and showed a pronounced antiarrhythmic effect, which 
significantly reduced the incidence and severity of complications of acute MI such as reperfusion arrhythmias.

Keywords: аcute coronary syndrome, metabolic syndrome, upstream therapy, reperfusion syndrome, L-arginine, 
L-carnitine.
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