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Гіпоталамо-гіпофізарно-
наднирковозалозна система
(ГГНС) відіграє важливу роль
у синхронізуванні взаємовпли-
вів внутрішнього і зовнішньо-
го середовищ організму та
розвитку стрес-агенції [1].
Значні структурно-функціо-
нальні (морфологічні та біо-
хімічні) зміни нейроцитів гіпо-
таламуса і гіпокампа, зумов-
лені розладом ліпідного та
фосфоліпідного обміну при
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ішемічній хворобі серця (ІХС),
можуть призводити до розвит-
ку летальних серцевих арит-
мій [2]. При гострому коронар-
ному синдромі виявлено віро-
гідне підвищення концентрації
адренокортикотропного гор-
мону (АКТГ) і кортизолу (К)
[3]. Незважаючи на роль ГГНС
у підтримці гомеостатичної
рівноваги, вивчення її взаємо-
зв’язку зі станом системної ге-
модинаміки при хронічній сер-

цевій недостатності (ХСН), за
даними доступної літератури,
не здійснювалося.
Мета даного дослідження:

вивчити вплив ГГНС системи
на стан системної гемодинамі-
ки при ХСН, зумовленій ІХС.

Матеріали та методи
дослідження

Досліджено 62 хворих на
ХСН, зумовлену ІХС, у тому
числі з I стадією — 21, із ІІА
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стадією — 27, із ІІБ–ІІІ ста-
дією — 14 пацієнтів. У сиро-
ватці крові з використанням
наборів для радіоімуноаналізу
“СIS bio international” і «Сте-
рон-К-125 I-M» виявлено вміст
АКТГ і К. За допомогою ме-
тоду тетраполярної реоплетиз-
мографії визначено ударний
об’єм (УО) серця і периферич-
ного кровообігу в черевній по-
рожнині (ЧП), гомілці (Г) та
пальці (П), питомі об’єми крові
(пит. ОК) або рідини у вказа-
них судинних басейнах, за-
гальний периферичний судин-
ний опір (ЗПСО), тривалість
періодів напруження (ПН) і
вигнання (ПВ) з виділенням
фаз асинхронного (ФАС) й ізо-
метричного скорочення (ФІС),
швидкого (ФШВ) і сповільне-
ного (ФСВ) вигнання, реогра-
фічний систолічний (РСІ) і діа-
столічний (РДІ) індекси, ди-

кротичний індекс (ДІ), часовий
показник судинного тонусу
(ЧПСТ), частоту серцевих
скорочень (ЧСС) і середній ди-
намічний тиск (СДТ). Дані об-
роблені статистично комп’ю-
терною програмою “Microsoft
Excel for Windows 2000”.

Результати дослідження
та їх обговорення

Виявлено, що у хворих на
ХСН, зумовлену ІХС, різною є
концентрація АКТГ і К, що доз-
волило виділити осіб із рівнем
АКТГ і К, вищим за дані здоро-
вих осіб, а також у межах і ниж-
че даних контролю. Серед хво-
рих на ХСН І стадії підвищений
рівень АКТГ встановлений у
12 осіб, К — у 14, нормальний і
знижений вміст АКТГ — у 9, К
— у 7; ІІА стадії — відповідно
у 18 і 21, 9 і 6; ІІБ — ІІІ стадії
— у 5 і 7, 9 і 7. Отже, у біль-

Таблиця 1
Стан гемодинаміки залежно від рівня АКТГ і К при ХСН І стадії

   Показник Контроль
                  Рівень відносно даних контролю

                                      АКТГ                             К

 ≤  >  ≤  >

АКТГ, пг/мл 57,3±7,6 42,9±7,3 101,3±4,0* ** 43,2±8,3 84,6±10,9**
К, пг/мл 276,9±70,9 340,8±153,8 674,8±78,2* 246,5±28,7 718,2±43,1* **
ЧСС, уд./хв 67,9±2,0 66,0±7,7 67,8±5,1 75,3±4,5 70,8±4,3
УО серця, мл 80,8±1,5 59,9±8,0* 44,6±5,1* 46,6±6,0* 51,3±4,1*
УО ЧП, мл 32,2±0,6 30,2±5,7 39,2±8,9 39,4±6,6 38,5±5,3
УО Г, мл 6,0±0,1 2,40±0,08* 3,8±0,6* ** 3,7±0,7* 2,8±0,5*
УО П, мл 0,19±0,05 0,26±0,14 0,10±0,03 0,45±0,21 0,24±0,07
Пит. ОК (рідини),
мл/100 г тканини

ГК 8,0±0,1 4,4±0,7* 4,0±1,2* 4,2±0,5* 5,0±0,6*
ЧП 9,2±0,5 12,4±2,2 14,4±1,4* 10,8±1,8 12,5±1,5*
Г 5,4±0,1 5,1±0,3 11,3±2,9* ** 4,2±0,9 5,9±1,7
П 5,2±0,1 4,7±1,4* 3,0±0,5* 3,8±0,4* 3,5±0,5*

СДТ, мм рт. ст. 87,3±9,5 94,4±0,9 91,5±4,4 95,7±1,1 93,5±2,2
ЗПСО, д·с·см-3 1950±590 2266±282 4191±1087 3950±483* 3081±486
РСІ, Ом/Ом 1,61±0,22 1,7±0,4 2,10±0,46 1,69±0,24 3,0±1,0
РДІ, % 55,0±5,0 57,5±1,7 63,3±12,0 49,2±5,0 57,1±6,0
ДІ, % 45,0±5,0 60,0±3,5* 54,0±12,8 51,7±6,4 53,5±6,2
ЧПСТ, с/с 0,89±0,04 1,10±0,07* 0,85±0,17 1,24±0,29 0,81±0,09
ПН, с 0,086±0,026 0,13±0,02 0,13±0,02 0,18±0,02* 0,13±0,01
ФАС, с 0,055±0,015 0,040±0,005 0,045±0,012 0,10±0,02 0,05±0,01**
ФІС, с 0,035±0,015 0,09±0,02* 0,087±0,030 0,08±0,02 0,08±0,02
ПВ, с 0,250±0,045 0,32±0,05* 0,320±0,036* 0,27±0,02* 0,31±0,01*
ФШВ, с 0,075±0,015 0,10±0,02 0,105±0,014 0,11±0,01 0,10±0,01
ФСВ, с 0,19±0,04 0,22±0,02 0,22±0,02 0,17±0,02 0,21±0,01

Примітка. У табл. 1, 2 і 3: відмінності вірогідні: * —  стосовно контролю; ** — стосовно хворих із нормальним
або зниженим рівнем гормону.

шості хворих на ХСН І стадії
визначався підвищений рівень
показників ГГНС, із прогресу-
ванням ХСН до ІІА стадії від-
бувалося зростання питомої
ваги хворих із підвищеним рів-
нем гормонів, проте ХСН ІІБ–
ІІІ стадії характеризувалась од-
наковим числом хворих із під-
вищеним і нормальним (зниже-
ним) рівнем К, а у двох третин
обстежених — показником
АКТГ нижчим або в межах кон-
тролю. Очевидно, наявність у
більшості хворих на ХСН І і ІІА
стадій підвищеного рівня АКТГ
і К відбиває напруження ГГНС
в умовах виникнення і прогре-
сування ХСН. Зміна пропорції
числа хворих із різною концен-
трацією гормонів при ХСН ІІБ–
ІІІ стадії характеризує висна-
ження в більшості з них осі
ГГКН в умовах тяжкої деком-
пенсації кровообігу.
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Таблиця 2

Стан гемодинаміки залежно від рівня АКТГ і К при ХСН ІІА стадії

   Показник Контроль
                  Рівень відносно даних контролю

                                      АКТГ                             К

 ≤  >  ≤  >

АКТГ, пг/мл 57,3±7,6 36,9±9,7 94,8±3,4* ** 79,8±11,5 83,8±9,1*
К, пг/мл 276,9±70,9 498,0±127,1 621,8±56,9* 288,9±29,0 699,3±52,9* **
ЧСС, уд./хв 67,9±2,0 60,0±8,1 75,3±4,2 71,2±7,6 74,4±4,5
УО серця, мл 80,8±1,5 45,2±2,2* 42,5±4,2* 37,9±3,5* 44,3±4,6*
УО ЧП, мл 32,2±0,6 16,5±5,1* 54,8±21,5 29,1±4,9 56,8±24,6
УО Г, мл 6,0±0,1 3,9±1,4 4,7±0,6* 4,7±1,5 4,6±0,6*
УО П, мл 0,19±0,05 0,18±0,06 0,21±0,04 0,11±0,03 0,24±0,04**
Пит. ОК (рідини),
мл/100 г тканини

ГК 8,0±0,1 4,8±0,8* 3,8±0,3* 4,2±0,5* 3,9±0,3*
ЧП 9,2±0,5 14,2±2,3* 10,8±1,1 12,4±1,8 10,9±1,2
Г 5,4±0,1 4,8±1,4 5,5±0,8 8,3±2,2 4,6±0,6
П 5,2±0,1 3,7±0,3* 2,9±0,3* 3,0±0,4* 3,1±0,4*

СДТ, мм рт. ст. 87,3±9,5 98,3±8,5 97,9±2,5 100,3±5,1 97,2±2,8
ЗПСО, д·с·см-3 1950±590 1929±128 2858±394** 2259±246 2961±488
РСІ, Ом/Ом 1,61±0,22 2,3±0,4 1,30±0,07** 1,6±0,5 1,4±0,1
РДІ, % 55,0±5,0 54,6±6,0 53,6±3,4 69,4±2,3* 49,4±3,2**
ДІ, % 45,0±5,0 54,6±6,0 47,6±4,5 60,4±12,4 45,2±3,4
ЧПСТ, с/с 0,89±0,04 1,25±0,49 0,96±0,16 1,32±0,41 0,91±0,15
ПН, с 0,086±0,026 0,12±0,04 0,150±0,008* 0,15±0,01* 0,14±0,01*
ФАС, с 0,055±0,015 0,09±0,03 0,060±0,008 0,07±0,01 0,06±0,01
ФІС, с 0,035±0,015 0,030±0,007 0,08±0,01* ** 0,09±0,01* 0,07±0,01
ПВ, с 0,250±0,045 0,30±0,02* 0,28±0,01* 0,25±0,02* 0,29±0,01*
ФШВ, с 0,075±0,015 0,110±0,004 0,080±0,006 0,09±0,01 0,09±0,01

ФСВ, с 0,19±0,04 0,190±0,004 0,19±0,01 0,16±0,01 0,21±0,01**

Як видно з наведеної табл. 1,
при ХСН І стадії той або ін-
ший рівень К супроводжуєть-
ся вірогідними змінами АКТГ,
але залежно від концентрації
АКТГ розбіжності вмісту К
невірогідні. Імовірно, даний
факт свідчить про синхронізо-
ваність і погодженість ГГНС
у підтримці компенсації крово-
обігу (однонаправленість зру-
шень К і АКТГ) на початкових
етапах ХСН, підвищення ак-
тивності ГГНС як елемента
реакції на стрес, що дозволяє
утримувати гомеостаз на не-
обхідному рівні. Разом із
тим, розбіжності вірогідності
змін концентрації АКТГ і К
указують на те, що стимуля-
ція К здійснюється не тільки
центральними механізмами.
Підтвердженням цьому є зміни
системної гемодинаміки, що
спостерігаються при нормаль-

ному і низькому рівні АКТГ,
— УО вищий на противагу ге-
модинамічним зрушенням за-
лежно від вмісту К. Якщо
АКТГ впливає і на централь-
ну (розбіжності УО, пит. ОК,
ФАС) і на периферичну (від-
мінності УО і пит. ОК Г, ЗПСО)
гемодинаміку, то К більше діє
на центральну (розбіжності
УО, пит. ОК, ФАС), ніж на пе-
риферичну гемодинаміку, ра-
зом із тим впливаючи і на по-
казники судинного тонусу.
Останнє, імовірно, характери-
зує присутність певних рецеп-
торів у судинах і різні компен-
саторні можливості системи в
окремих індивідуумів.
Прогресування ХСН до ІІА

стадії (табл. 2) при високому
рівні АКТГ супроводжується
вірогідним зростанням К. Ра-
зом із тим, залежно від концен-
трації К зміни АКТГ неістотні

й характеризуються невірогід-
но підвищеним щодо контролю
вмістом цього гормону. Вста-
новлені у хворих із різною ве-
личиною К показники АКТГ
на тому ж підвищеному рівні,
імовірно, свідчать про роль
центральних механізмів у про-
гресуванні ХСН до ІІА стадії
й існування у хворих на ХСН
із цією тяжкістю захворюван-
ня принципу зворотного зв’яз-
ку функціонування ГГНС. Не-
зважаючи на підвищену секре-
цію АКТГ, в одних хворих
надниркові залози відповіда-
ють збільшенням продукції К,
у деяких — ні, що, мабуть, по-
казує участь інших нейроендо-
кринних систем у регуляції
секреції К. Наявність при під-
вищеній концентрації К гемо-
динамічних показників, рівень
яких ближчий до норми, ніж
при нормальному і зниженому
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вмісті К, указує на функціо-
нальні можливості організму,
що зберігаються, та їхню реа-
лізацію під впливом ГГНС (пе-
реважно наднирковозалозної
ланки). Привертає увагу те,
що при нормальній і субнор-
мальній концентрації АКТГ
спостерігається найбільш низь-
ка ЧСС (це, імовірно, харак-
теризує одночасний вплив па-
расимпатичної нервової систе-
ми, центри якої також знахо-
дяться в ядрах гіпоталамуса)
і нормальний ЗПСО. При цьо-
му високий рівень АКТГ су-
проводжується вірогідним під-
вищенням К і, ймовірно, більш
високими, ніж при низькій кон-
центрації АКТГ, ЗПСО, ФІС,
і зменшеним РСІ. Одночасна
відсутність у хворих на ХСН
ІІА стадії (залежно від кон-
центрації К) розбіжностей між
показниками ЗПСО, ФІС і РСІ

свідчать про те, що розбіж-
ності гемодинамічних показ-
ників зумовлені рівнем АКТГ.
Очевидно, існуючі гормональ-
ні рецептори у серці визнача-
ють місце дії гормону, зміну
РСІ, ФІС і, внаслідок цього,
ЗПСО. Останнє також є дока-
зом значення АКТГ для ла-
більності кровообігу, що вка-
зує на участь передньої част-
ки гіпофіза у патогенезі ХСН
(центральних механізмів форму-
вання нейрогуморального стану
при цьому захворюванні).
Відсутність при ХСН ІІБ–ІІІ

стадії (табл. 3) змін вмісту К
(АКТГ) залежно від рівня
АКТГ (К) свідчить про дисба-
ланс і дисоціацію ГГНС в
умовах тяжкої декомпенсації.
Вірогідні більш високий ЗПСО
і низький УО серця, що вияв-
ляється при підвищеній кон-
центрації АКТГ, порівняно з

Таблиця 3

Стан гемодинаміки залежно від рівня АКТГ і К при ХСН ІІБ–ІІІ стадії

     Показник       Контроль
                  Рівень відносно даних контролю

                                      АКТГ                             К
 ≤  >  ≤  >

АКТГ, пг/мл 57,3±7,6 43,2±7,3 117,6±14,2* ** 70,1±19,2 78,9±23,4
К, пг/мл 276,9±70,9 502,8±125,6 477,3±190,2 217,6±36,0 843,8±141,1* **
ЧСС, уд./хв 67,9±2,0 70,3±8,1 81,5±2,4* 74,3±4,4 66,5±2,1
УО серця, мл 80,8±1,5 34,1±2,5* 21,1±3,2* ** 29,4±8,1* 35,9±7,3*
УО ЧП, мл 32,2±0,6 26,3±12,5 15,6±5,9* 31,0±9,1 35,6±6,9
УО Г, мл 6,0±0,1 0,8±0,3* 1,9±0,8* 2,5±0,6* 3,9±2,1
УО П, мл 0,19±0,05 0,17±0,05 0,22±0,12 0,15±0,03 0,12±0,01
Пит. ОК (рідини),
 мл/100 г тканини

ГК 8,0±0,1 2,1±0,3* 5,3±1,9 2,9±0,2* 3,5±0,8*
ЧП 9,2±0,5 6,3±2,3 6,6±0,7* 10,5±2,9 8,9±2,0
Г 5,4±0,1 3,7±1,8 6,0±2,3 5,1±1,4 8,9±5,9
П 5,2±0,1 2,9±0,2* 3,7±0,3* 3,5±0,3* 3,0±0,8*

СДТ, мм рт. ст. 87,3±9,5 85,8±5,4 91,6±3,5 94,7±2,0 108,2±7,8
ЗПСО, д·с·см-3 1950±590 2627±234 5991±1407* ** 4788±879 3789±865
РСІ, Ом/Ом 1,61±0,22 1,4±0,3 1,20±0,04 1,5±0,2 1,0±0,2
РДІ, % 55,0±5,0 85,0±11,2* 64,7±4,6 51,0±11,2 50,3±30,5
ДІ, % 45,0±5,0 71,5±4,0* 54,6±2,5 37,5±13,4 30,0±18,4
ЧПСТ, с/с 0,89±0,04 0,55±0,26* 0,75±0,14 0,65±0,10 0,61±0,09*
ПН, с 0,086±0,026 0,18±0,07 0,15±0,03 0,13±0,03 0,12±0,02
ФАС, с 0,055±0,015 0,12±0,07 0,08±0,01 0,11±0,04 0,05±0,01
ФІС, с 0,035±0,015 0,060±0,003 0,07±0,02 0,17±0,01 0,07±0,01
ПВ, с 0,250±0,045 0,30±0,05* 0,28±0,01* 0,27±0,03 0,24±0,01*
ФШВ, с 0,075±0,015 0,110±0,007* 0,13±0,03 0,13±0,03 0,09±0,01
ФСВ, с 0,19±0,04 0,190±0,006 0,15±0,02 0,20±0,01 0,15±0,01

його нормальним і низьким
вмістом, на наш погляд, указу-
ють на імовірну роль АКТГ у
погіршанні перебігу захворю-
вання і появі рефрактерної ХСН.
Отже, результати отрима-

них досліджень свідчать про
пряму або опосередковану че-
рез інші нейрогуморальні сис-
теми [4] роль ГГНС і кожного
її компонента на тому або
іншому етапі розвитку ХСН.

 Висновки

1. Наявність різного рівня
функціонування гіпоталамо-
гіпофізарно-наднирковозалоз-
ної системи та залежні від ньо-
го зміни показників системної
гемодинаміки характеризу-
ють роль цієї системи в розвит-
ку хронічної серцевої недо-
статності.

2. Розбіжності між станом
регіональної гемодинаміки від-
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повідно до вмісту адренокор-
тикотропного гормону та кор-
тизолу вказують на ймовірне
місце дії гормонів і наявність
специфічних рецепторів у тих
або інших судинних басейнах.

3. Лабільність і тяжкість хро-
нічної серцевої недостатності
зумовлені, в тому числі, й цен-
тральними механізмами — функ-

ціонуванням гіпоталамуса і пе-
редньої частки гіпофіза.

ЛІТЕРАТУРА
1. Кэттайл В. М., Арки Р. А. Па-

тофизиология эндокринной системы.
СПб.; М.: Нев. Диалект; Изд-во
БИНОМ, 2001. — 336 с.

2. Калинкин М. Н., Дубровин И. А.,
Челноков В. С. Структурно-метаболи-
ческие основы центральных механиз-

мов внезапной  сердечной  смерти
// Кардиология. — 2001. — Т. 41, № 4.
— С. 30-33.

3. Слаба Н. А. Гормональний го-
меостаз при гострому коронарному
синдромі // Львів. мед. часопис. —
2004. — Т. 10, № 3-4. — С. 22-29.

4. Ольбинская Л. И., Сизова Ж. М.
Фармакотерапия хронической сердеч-
ной недостаточности. — М.: Изд. дом
«Русский врач», 2002. — 112 с.

УДК 616.12-008.3

Мохамед Хасcан Мохамед Сид Ахмед,
Т. А. Лозовая

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
У БОЛЬНЫХ С ПАРОКСИЗМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
Сумской государственный университет

Фибрилляция предсердий
(ФП) — это наиболее частая и
устойчивая аритмия, с кото-
рой приходится сталкиваться
клиницистам. Встречается
примерно в 10 раз чаще, чем
остальные виды наджелудоч-
ковых тахиаритмий, и ассоци-
ируется с приблизительно дву-
кратным увеличением смерт-
ности, в значительной степени
обусловленной развитием ин-

сульта и прогрессированием
сердечной недостаточности
(СН) [1].
У пациентов с ишемической

болезнью сердца (ИБС) гемо-
динамические эффекты ФП
связаны с уменьшением коро-
нарного кровотока вследст-
вие тахисистолии и укороче-
ния диастолы, электрическим
и структурным ремоделирова-
нием миокарда, что приводит

к увеличению функционально-
го класса (ФК) СН, ухудше-
нию прогноза и качества жиз-
ни таких больных.
Контроль частоты сердеч-

ных сокращений (ЧСС) позво-
ляет значительно уменьшить
выраженность нарушений ге-
модинамики, однако при этом
сохраняется повышенный риск
тромбоэмболий — примерно
5 % в год. Полностью симпто-
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On the basis of examination of 62 patients it is revealed
the different level of functioning of hypothalamo-hypophy-
sial-adrenal system and depending on it hemodynamics sys-
temic parameters changes, that characterizes the role of this
system in chronic heart failure development. Interdepend-
ence between a condition of regional hemodynamics and a
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