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Методи діагностики аневриз-
ми аорти та її ускладнень до-
сить детально вивчені та в до-
статній мірі впроваджені в по-
всякденну практику на різних
рівнях, проте фактори, асо-

ційовані з неускладненою анев-
ризмою аорти, предиктори
прогресуючого або стабільно-
го перебігу аневризми аорти
залишаються дискусійним пи-
танням сучасної кардіології.

Перебіг аневризми висхідного
відділу аорти (АВВА) часто за-
лежить від її етіології та від
віку пацієнта. Проте велике
значення у прогнозі цього гріз-
ного ускладнення відіграє та-
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В работе определены особенности суточного профиля ЭКГ и артериального давления у боль-

ных с аневризмой восходящего отдела аорты в различных возрастных категориях. Установле-
но, что у пациентов молодого и зрелого возраста чаще встречаются различные варианты арит-
мий, хотя степень дисфункции вегетативной нервной системы и существенные изменения ар-
териального давления более присущи пациентам старшего возраста.
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Factors contributing to the occurrence of an aneurism of the ascending aorta (AAA) are sufficient-

ly understood, they are different in younger and older patients. However, factors associated with un-
complicated aortic aneurism, especially among young people, as well as predictors of progressive or
complicated course of an aortic aneurism, which may be to forecast each individual patient, remain
controversial and require further study.

Objective. To determine the features of the results of ECG daily monitoring, blood pressure and
determination of heart rate variability (HRV) in patients of all ages diagnosed with AAA.

Materials and methods. 154 patients were examined with the expansion of the root and/or as-
cending aorta over 40 mm according to the echocardiographic study. Patients were divided into 4 cate-
gories by age: 18–29; 30–44; 45–59; 60–74 years old.

Instrumental examination methods: echocardiography, ECG, monitoring ECG and blood pressure,
determination of HRV.

Results and discussion. Patients of different age groups were recorded various changes of daily
profile of arterial pressure. Over all prognostically significant deterioration in performance occurred in
groups with dominant acquired cardiovascular diseases (hypertension and ischemic heart disease)
whereas younger patients were defined less change, mainly performance variability of blood pressure
in a normal night lowering blood pressure.

In all age groups from AAA there were abnormal heart rhythm and conduction, the extent of which
depended on organic myocardial injury and the severity of functional impairment and to some extent
on age.

Conclusion. In patients with AAA infringement vegetative balance, mainly towards hypersympath-
ycotonia, as it was observed in the majority of violations daily profile of blood pressure, but more
substantial prognostic effects expected in a group of senior patients. It is given the direct relationship
between aortic aneurism with blood pressure, which can accelerate the destabilization of aneurism
course.

The perspective is to further examine the significance of violations in predicting the course of com-
plications and AAA.

Key words: aneurism of ascending part of aorta, connective tissue disorder, ischemic heart dis-
ease, essential hypertension.



# 5 (145) 2014 43

кож низка гемодинамічних чин-
ників, ступінь підвищення ар-
теріального тиску, електрична
«поведінка» міокарда, стан
автономної нервової системи
(АНС) тощо.

Розповсюдженими метода-
ми діагностики особливостей
серцево-судинної патології є
добове холтерівське моніто-
рування електрокардіограми
(ХМЕКГ) і добовий моніторинг
артеріального тиску (ДМАТ),
що широко застосовуються в
клінічній практиці та вельми
значущі як для прогнозування
перебігу будь-якого серцево-
судинного захворювання, так і
для його лікування. Перспек-
тивність дослідження полягає
у виявленні додаткових факто-
рів, що уточнюють тактику ве-
дення хворого з АВВА.

Метою роботи стало визна-
чення особливостей результа-
тів добового моніторування
ЕКГ, АТ і визначення варіа-
бельності серцевого ритму у
пацієнтів різних вікових груп із
діагностованою АВВА.

Матеріали та методи
дослідження

Для визначення асоційо-
ваних із віком факторів ризи-
ку виникнення аневризми та
її ускладнень було обстежено
154 хворих із розширенням
кореня та/або висхідної аорти
більше 40 мм (за даними ехо-
кардіографічного досліджен-
ня). Відповідно до протоколу,
хворих було розподілено на
категорії згідно з віковою кла-
сифікацією ВООЗ (1963): 18–
29 років — молодий вік (n=39),
30–44 роки — зрілий вік (n=38),
45–59 років — середній вік
(n=40), 60–74 років — похилий
вік (n=37). Осіб старечого віку
та довгожителів у досліджен-
ня не включали через відсут-
ність достатньої кількості спо-
стережень для порівняння з
іншими групами та ймовірність
домінування у цієї категорії са-
ме атеросклеротично зумов-
леної аневризми зі всіма асо-
ційованими з атеросклерозом
факторами.

Відбіркове ультразвукове до-
слідження в одновимірному та
двовимірному режимах із кольо-
ровою, імпульсною та постійно-
хвильовою допплерографією
проводили за допомогою ехо-
кардіографа Мy Lab 25 (Італія).

Проводили ХМЕКГ в амбу-
латорних і стаціонарних умо-
вах за допомогою апарата мо-
делі 3225 «ДІАКАРД» (АОЗТ
«Сольвейг», Україна). Запис
ЕКГ під час моніторування був
безперервним у 3 відведеннях,
які відповідали стандартним
відведенням ІІ, V2 та V5. Під
час моніторування хворі до-
тримувалися рухового режиму,
який відповідав повсякденно-
му рівню фізичного наванта-
ження. Аналіз порушень ритму
та відхилень сегмента ST що-
до ізолінії проводили авто-
матично, відповідно до загаль-
ноприйнятих критеріїв. Визна-
чали показники: середню до-
бову частоту серцевих ско-
рочень (ЧСС), загальну кіль-
кість шлуночкових екстрасистол
(ШЕ) за добу, загальну кіль-
кість надшлуночкових екстра-
систол (НШЕ) за добу, наяв-
ність епізодів шлуночкових
(ШТ) та надшлуночкових тахі-
кардій (НШТ), кількість пацієн-
тів з міграцією надшлуночко-
вого водія ритму (НВР), атріо-
вентрикулярною блокадою
(АВ-блокада) та синоаурику-
лярною блокадою (СА-блока-
да) різних ступенів.

Здійснювали ДМАТ із засто-
суванням АВРМ-04 (“Mediteh”,
Угорщина). Інтервали між ви-
мірюваннями становили 15 хв
із 7.00 до 22.00 та 30 хв у ніч-
ний період — із 22.00 до 7.00.
Оцінювали такі показники: се-
редній добовий систолічний
АТ (САТ), середній добовий
діастолічний АТ (ДАТ), індекс
часу (ІЧ) підвищення систоліч-
ного та діастолічного АТ (ІЧСАТ,
ІЧДАТ) — «навантаження тис-
ком», відсоток вимірювань від
загальної кількості, при яких
значення АТ перевищують
«нормальні» величини: вдень
— 140/90 мм рт. ст., вночі —
120/80 мм рт. ст., добові ін-

декси АТ (ДІСАТ, ДІДАТ), варіа-
бельність систолічного та діа-
столічного АТ за добу (ВАРСАТ,
ВАРДАТ), швидкість ранкового
підйому (ШРПСАТ, ШРПДАТ) із
5-ї до 10-ї години, яку розрахо-
вували як різницю між макси-
мальним і мінімальним значен-
нями.

Показники добової ВРС оці-
нювали за допомогою ХМЕКГ.
Обробку даних проводили за
допомогою системи аналізу
ВРС “HRV”, яка входить до
складу холтерівських систем
моніторування ЕКГ «Діакард»
виробництва фірми «Соль-
вейг» (Україна). Вивчали ча-
сові та частотні показники
ВРС: стандартне відхилення
NN інтервала (SDNN), відсо-
ток сусідніх NN інтервалів, різ-
ниця між якими перевищує
50 мс (pNN50%), квадратний ко-
рінь суми квадратів різниць три-
валості сусідніх інтервалів NN
(RMSSD), потужність спектра
низькочастотного (0,04–0,15 Гц)
LF та високочастотного компо-
нентів (0,15–0,4 Гц) HFF, відно-
шення LF до HF (LF/HF).

Обробку результатів дослі-
дження проводили методами
варіаційної статистики в про-
грамі StatSoft “Statistica” 10.0
згідно з рекомендаціями О. Ю.
Реброва [1].

Отримані результати були
представлені як: 1) кількісні ве-
личини — у вигляді медіани й
інтерквартильного розмаху
(25-й і 75-й процентилі); 2) від-
носні величини — у вигляді
відсотків (%). Відносні величи-
ни порівнювали за допомогою
критерію χ2, кількісні величини
незалежних вибірок — за ме-
діанним критерієм і зв’язаних
виборок (вибірки до і після спо-
стереження) — за критерієм
Вілкоксона. Для визначення
зв’язку між окремими пара-
метрами був використаний не-
параметричний кореляційний
ранговий аналіз Спірмена.

Результати дослідження
та їх обговорення

За даними ХМЕКГ, хворим
усіх груп була притаманна по-
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мірна тахікардія з ЧСС у серед-
ньому 86–88 за 1 хв, що може
бути зумовлене підвищенням
активності симпатичної нерво-
вої системи (табл. 1). Частота
НШЕ у хворих перших трьох
груп перевищувала 90 %, але
в осіб похилого віку вона була
меншою. Частота ШЕ була

найбільшою в перших двох
групах (97,4 і 94,7 % відповід-
но), що може свідчити про зна-
чущість змін вегетативного ба-
лансу у виникненні не тільки
НШЕ, але й ШЕ. Водночас на-
явність значних органічних ура-
жень серця у хворих похилого
віку призводила до перева-

жання у них ШЕ (89,2 %) над
НШЕ.

Часто, особливо у пацієнтів
перших двох груп, спостерігали-
ся епізоди НШТ (69,2 і 65,8 %
відповідно), а у хворих 3-ї та
4-ї груп вони були значно рід-
шими (20,0 і 8,1 %). Епізоди
ШТ також частіше спостеріга-

Таблиця 1
Дані добового моніторування електрокардіограми

у хворих з аневризмою висхідного відділу аорти в різних вікових групах

                  
Показник

                                Вікова група

Перша Друга Третя Четверта

Cередня ЧСС 86 (83; 90) 88 (85; 92) 88 (74; 95) 87 (74; 96)

ЦІ 1,25 (1,11; 1,35) 1,18 (1,09; 1,32) 1,24 (1,17; 1,31) 1,24 (1,17; 1,31)
Наявність НШЕ 38 (97,4 %) 36 (94,7 %) 37 (92,5 %) 25 (67,6 %)

р1–4=0,001; р2–4=0,003; p3–4=0,006

НШЕ (> 100 епізодів за добу) 35 (89,7 %) 34 (89,5 %) 35 (87,5 %) 23 (62,2 %)
р1–4=0,005; р2–4=0,006; p3–4=0,010

НШЕ (> 1000 епізодів за добу) 15 (38,5 %) 25 (65,8 %) 22 (55,0 %) 12 (32,4 %)
p1–2=0,016; р2–4=0,004; p3–4=0,046

Загальна кількість НШЕ 910 (570; 1920) 1255 (785; 1800) 2296 (651; 4540) 994 (310; 4674)
Наявність ШЕ 38 (97,4 %) 36 (94,7 %) 28 (70,0 %) 33 (89,2 %)

p1–3=0,001; р2–3=0,004; p3–4=0,038

ШЕ (> 100 епізодів за добу) 37 (94,9 %) 34 (89,5 %) 27 (67,5 %) 33 (89,2 %)
p1–3=0,002; р2–3=0,019; p3–4=0,022

ШЕ (> 1000 епізодів за добу) 29 (74,4 %) 27 (71,1 %) 16 (40,0 %) 21 (56,8 %)
p1–3=0,002; р2–3=0,006

Загальна кількість ШЕ 1960 (1200; 4390) 2200 (940; 3880) 1735 (529; 3970) 1843 (753; 5567)
НШТ, % 27 (69,2 %) 25 (65,8 %) 8 (20,0 %) 3 (8,1 %)

p1–3<0,0001; р1–4<0,0001; р2–3<0,0001; p2–4<0,0001

НШТ, кількість епізодів за добу 5 (3; 9) 5 (2; 7) 9 (4; 13) 4 (3; 10)
ШТ, % 22 (56,4 %) 28 (73,7 %) 7 (17,5 %) 12 (32,4 %)

p1–3<0,0001; р1–4=0,036; р2–3<0,0001; p2–4<0,0001

ШТ, кількість епізодів за добу 3 (2; 5) 5 (3; 6) 12 (9; 14) 7 (5; 18)
p1–3=0,005; p1–4=0,008

Міграція НВР 8 (20,5 %) 13 (34,2 %) 1 (2,5 %) 0 (0)
p1–3=0,012; р1–4=0,004; р2–3<0,0001; p2–4<0,0001

Синусова аритмія 19 (48,7 %) 17 (44,7 %) 8 (20,0 %) 4 (10,8 %)
p1–3=0,007; р1–4<0,0001; р2–3=0,019; p2–4=0,001

Вегетативна дисфункція 14 (35,9 %) 7 (18,4 %) 4 (10,0 %) 0 (0)
синусового вузла        p1–3=0,006; р1–4<0,0001; р2–4=0,006; p3–4=0,048

АВ-блокада ІІ ст. 12 (30,8 %) 14 (36,8 %) 5 (12,5 %) 3 (8,1 %)
p1–3=0,048; р1–4=0,013; р2–3=0,012; p2–4=0,003

СА-блокада ІІ ст. 11 (28,2 %) 6 (15,8 %) 0 (0) 1 (2,7 %)
p1–3<0,0001; р1–4=0,002; р2–3=0,009

АВ-блокада І ст. 22 (56,4 %) 18 (47,4 %) 6 (15,0 %) 4 (10,8 %)
p1–3<0,0001; р1–4<0,0001; р2–3=0,002; p2–4=0,001
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лися у хворих 1-ї та 2-ї груп
(56,4 і 73,7 %) і рідше — у хво-
рих старших вікових груп (17,5
і 32,4 %).

На відміну від груп пацієн-
тів зрілого та похилого віку, де
практично не виявлялася міг-
рація ритму, в осіб молодого
та середнього віку її зареєст-
ровано у 20,5 і 34,2 % відпо-
відно, що можна пояснити більш
значними порушеннями у них
ВНС.

Порушення провідності (СА-
й АВ-блокада І та ІІ ступенів)
були найбільш частими у паці-
єнтів молодого та середнього
віку (див. табл. 1).

Отже, незважаючи на те,
що за наявності подібної пато-
логії прогноз у молодих людей
зазвичай вважають апріорі
кращим, ніж у осіб старшої ві-
кової категорії, дані нашої ро-
боти свідчать, що у пацієнтів
перших двох груп (молоді та
зрілі) реєструвалася більш сут-
тєва електрична нестабіль-
ність міокарда щодо шлуноч-
кових і надшлуночкових пору-
шень ритму. Певним чином
такі особливості пояснюються
перевагою в цих групах дис-
пластичних процесів (пролапс
мітрального клапана з міксо-
матозом стулок, аномальні хор-
ди лівого шлуночка, синдром
некомпактного лівого шлуноч-
ка, синдром Марфана тощо).
Синдром дисплазії сполучної
тканини в різних його проявах
успадковується разом із суттє-
вими порушеннями АНС, які
більшою мірою зумовлюють
аритмогенний стан міокарда.
Дисплазія сполучної тканини
також є патологічним підґрун-
тям виникнення як небезпечних,
так і помірних аритмій, блокад,
міграції водія ритму та слабкості
синусового вузла [2–4].

Інформативним критерієм,
що відображає стан вегетатив-
ної нервової системи, є вивчен-
ня варіабельності серцевого
ритму. Його аналіз у хворих з
АВВА виявив деякі відмінно-
сті між показниками у групах
молодого і середнього віку при
порівнянні зі старшими вікови-

ми групами (табл. 2). У паці-
єнтів старших вікових груп з
набутою серцево-судинною
патологією порівняно з моло-
дими пацієнтами відмічалося
суттєвіше зниження показника
SDNN, що характеризує су-
марну варіабельність серцево-
го ритму (38–40 проти 43 мс).
Про вищий ступінь гіперсипа-
тикотонії свідчили також досто-
вірно більші показники (LFр) та,
особливо, LF/HF (див. табл. 2).
Більш значне гальмування па-
расимпатичної ланки АНС у
пацієнтів старших вікових груп
підтвердило також помірне по-
рівняльне зменшення таких
чинників, як pNN50 % і HFp.
Отже, у пацієнтів з АВВА всіх
вікових категорій були чіткі оз-
наки гіперсимпатикотонії, про-
те у старших пацієнтів з орга-
нічним ураженням серця сту-
пінь дисфункції АВВА був більш
суттєвим.

Метод стандартного вимірю-
вання АТ історично довів свою
клінічну цінність для діагности-
ки і прогнозування перебігу
артеріальної гіпертензії (АГ) та
її ускладнень. Однак однора-
зові виміри не завжди відобра-
жають справжній АТ, так само
як не дають уяви про добову
криву, її поведінку під час ак-
тивного періоду та сну, не до-
зволяють повністю оцінити ри-
зик життєнебезпечних наслідків

АГ, у тому числі ймовірність
появи та прогресування в дина-
міці аневризми аорти.

Аналіз результатів добово-
го моніторування АТ виявив
зростання як систолічного, так
і діастолічного АТ у напрямку
від 1-ї до 4-ї вікових груп. Між
першими двома групами різни-
ця відзначалася тенденцією
до зростання у 2-й групі, а у 3–
4-й групах порівняно з 1–2-ю
групами АТ був суттєво підви-
щеним (табл. 3). Якщо молоді
люди і люди середнього віку
мали переважно вроджене дис-
пластичне походження анев-
ризми та суттєву дисфункцію
АНС, то особи 3–4-ї груп —
набуту серцево-судинну пато-
логію (АГ, ішемічну хворобу
серця та їх поєднання), що по-
яснює значно більші цифри
середньодобового систоліч-
ного та діастолічного тиску.
Проте слід зазначити, що саме
середні показники ДМАТ, от-
римані в амбулаторних умо-
вах, та їх підвищення позити-
вно корелюють із наявністю та
ступенем органних змін, у то-
му числі з аневризмою аорти
[5; 6].

Показник ДМАТ «наванта-
ження часом» — ІЧ тісніше ко-
релює з індексом маси міокар-
да лівого шлуночка, максималь-
ною швидкістю наповнення лі-
вого шлуночка та індексом лі-

Таблиця 2
Варіабельність серцевого ритму

у хворих з аневризмою висхідного відділу аорти
в різних вікових групах

 Показник
                       Вікова група

Перша Друга Третя Четверта

SDNN 43 (40; 46) 43 (39; 46) 40 (36; 44) 38 (36; 44)
p1–3<0,0001; р1–4<0,0001; р2–3<0,0001; p2–4<0,0001

LFp 1317 1415 1420 1420
(1290; 1390) (1310; 1450) (1350; 1470) (1350; 1450)

p1–2=0,012; р1–3=-0,002; р1–4=0,004

RNSSD 36 (35; 41) 38 (34; 40) 38 (35; 40) 38 (36; 40)

HFp 533 525 522 516
(500; 567) (511; 540) (511; 549) (509; 540)

pNN50% 31 (29; 33) 32 (28; 34) 30 (28; 34) 29 (28; 34)

LF/HF 2,5 (2,3; 2,8) 2,7 (2,4; 2,8) 2,7 (2,4; 2,9) 2,7 (2,5; 2,8)
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вого передсердя, ніж із серед-
німи показниками АТ [7]. У на-
шому дослідженні ІЧСАТ у 3–
4-й групах становив 37–40 %
порівняно з 19–21 % в 1–2-й
групах. Хоча перевищення за-
гальноприйнятих норм заре-
єстроване і в перших двох гру-
пах, проте ступінь перевищен-
ня був удвічі більшим у пацієн-
тів старших груп.

Дослідження ролі ВАРАТ по-
казали, що підвищення ВАРАТ
має тісні кореляційні залеж-
ності з тяжкістю АГ, раннім
розвитком гіпертрофії лівого
шлуночка та його діастолічної
дисфункції, а також ретинопа-
тії та аневризми аорти [8; 9].
Порівняльні дані ВАРАТ були
подібними до інших показників
ДМАТ: у пацієнтів старших ві-
кових груп (3–4) ВАРСАТ була
в 1,7 разу більшою, а ВАРДАТ
у 1,3 разу більшою, ніж у паці-

єнтів 1–2-ї груп з достовірною
різницею між 1–2-ю та 3–4-ю
групами (див. табл. 3).

Фремінгемське досліджен-
ня, яке вважається еталоном
епідеміологічних досліджень,
висвітлило значення ранково-
го підйому АТ у виникненні та-
ких ускладнень АГ, як інсульти,
інфаркти та раптова смерть,
ризик яких на 70 % був вищим
у ранковий час порівняно з ін-
шими періодами доби. У паці-
єнтів 3–4-ї груп ШРПСАТ був
у 1,5 рази більшим, ШРПДАТ
у 1,3 разу більшим, ніж у паці-
єнтів 1–2-ї груп. Визначення
ДІСАТ і ДАТ висвітлило по-
дібну динаміку та чітко проде-
монструвало, що у пацієнтів
середнього та старшого віку
паралельно з різким ранко-
вим підвищенням АТ не від-
бувалось адекватного нічного
зниження АТ на відміну від

більш молодих пацієнтів (див.
табл. 3).

Отже, у пацієнтів з АВВА різ-
них вікових груп відмічалися
різні зміни добового профілю
АТ: більш суттєве підвищення
всіх прогностично значущих по-
казників відбувалось у групах
з домінуючою набутою сер-
цево-судинною патологією (АГ й
ішемічна хвороба серця), тим-
часом як у молодих пацієнтів
визначався легший ступінь
змін, переважно показників ва-
ріабельності АТ при нормаль-
ному нічному зниженні АТ.

Таким чином, у всіх вікових
групах хворих з АВВА зареєст-
ровано порушення серцевого
ритму і провідності, ступінь
яких залежав від ступеня ор-
ганічного ураження міокарда і
вираженості функціональних
порушень і, певною мірою, від
віку хворих. У молодих пацієн-
тів із вродженою дисплазією
сполучної тканини частіше від-
мічалися як шлуночкові, так і
надшлуночкові аритмії, ймовір-
но, зумовлені патологією спо-
лучної тканини (гемодинамічні
наслідки пролапсу клапанів,
міксоматозної дегенерації кла-
панів, аномальних хорд тощо)
і гіперсимпатикотонією. Хоча
за даними визначення варіа-
бельності серцевого ритму
більший ступінь гіперсимпати-
котонії відмічався у пацієнтів
старших груп з переважанням
діагнозів гіпертонічної хвороби
й ішемічної хвороби серця, але
серйозні аритмічні ускладнен-
ня ймовірніші у молодих паці-
єнтів з АВВА, що суттєво може
ускладнити перебіг аневризми.

У більшості пацієнтів з АВВА
в різних вікових групах відміча-
лися порушення добового про-
філю АТ, проте суттєвіші про-
гностичні наслідки очікувані
саме в групі пацієнтів старших
вікових категорій, що, зважаю-
чи на прямий зв’язок аневриз-
ми аорти з АТ, може прискори-
ти дестабілізацію перебігу на-
явної аневризми.
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Изучены изменения активности маркеров иммуновоспаления на основании определения ди-

намики концентраций интерлейкина-1β и интерлейкина-10 у больных с различными стадиями
хронической сердечной недостаточности при наличии сахарного диабета 2 типа и без него.

Наличие сахарного диабета 2 типа у пациентов с хронической сердечной недостаточностью
и кардиоренальным синдромом 2 типа характеризуется дисбалансом цитокинов, что проявля-
ется высокими концентрациями провоспалительного интерлейкина-1β и низким уровнем проти-
вовоспалительного цитокина интерлейкина-10. У пациентов с хронической сердечной недоста-
точностью без сахарного диабета 2 типа наблюдаются попытки сбалансированной работы мар-
керов иммуновоспаления, что характеризуется гиперцитокинемией за счет как про-, так и про-
тивовоспалительного звена.
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