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Вступ

Серцева недостатність (СН)
— це кінцева стадія більшості
захворювань серцево-судин-
ної системи та головна при-
чина захворюваності й смерт-
ності. Відповідно до даних Єв-
ропейського кардіологічного то-
вариства (ESC), щонайменше
15 млн населення континенту
страждає на СН [1]. У США да-
ний показник сягає 6 млн [2].

Серцева недостатність зумов-
лює 5 % ургентних госпіталіза-
цій, 10 % зайнятості ліжка та
2 % від загальних витрат на
охорону здоров’я в розвинутих
країнах світу, головним чином,
на покриття надходжень до
стаціонару [3].

Фібриляція передсердь (ФП)
нині позиціонується як важли-
ва проблема клінічної медици-
ни. Відновлення та підтримка
синусового ритму у разі парок-

сизмальної форми, а також
контролю частоти шлуночко-
вих скорочень при стійкій фор-
мі ФП часто важко досягнути
[4]. Відомими предикторами
розвитку даного виду аритмії є:
вік, артеріальна гіпертензія,
клапанна хвороба, цукровий
діабет і СН [5]. Менш відомі,
але заслуговують на зростаю-
чу увагу: синдром обструктив-
ного апное, алкогольна та ін-
шого виду інтоксикація, надмір-
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Целью исследования было изучение особенностей иммунной системы у больных с сердеч-

ной недостаточностью и сопутствующей фибрилляцией предсердий. Обследованы 389 боль-
ных с синдромом сердечной недостаточности ІІ–IV функционального класса (NYHA) ишемиче-
ского генеза, в том числе, 32 больных с постоянной фибрилляцией предсердий. Отмечено, что
при фибрилляции предсердий более выражено увеличение количества В-лифмоцитов, активи-
рованных CD25+ и CD95+ лимфоцитов. Фибрилляция предсердий на фоне сердечной недоста-
точности характеризуется увеличением содержания в крови CD19+, CD25+ и CD95+ клеток, что
есть признаком активности воспалительного процесса.
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Heart failure (HF) is a major public health issue with a current prevalence of over 5.8 million in the

USA and over 23 million worldwide. Inflammation is connected with a variety of cardiovascular condi-
tions, including coronary artery disease, diabetes mellitus, and hypertension, and the association be-
tween inflammation and AF is increasingly being substantiated. The mechanism of inflammation with
AF connection is still unknown, and it is also unclear whether inflammation is an initiator or rather a
consequence of AF.

The purpose of study was to evaluate the immune system features in patients with heart failure
and concomitant atrial fibrillation.

Material and methods. There were observed 389 patients with ischemic HF ІІ–IV FC (NYHA), in-
cluding 32 patients with concomitant permanent AF. The main populations of lymphocytes were detect-
ed by indirect immunofluorescence method; the level of immunoglobulines were detected by ELISA.

Results. There were found no differences in CD3+, CD4+, CD16+, CD25+ and CD8+ lymphocytes
counts between AF and sinus rhythm HF patients. AF is characterized by CD19+ lymphocytes in-
crease, and CD95+ lymphocytes decrease as compared to a normal rhythm. The levels of IgG, IgM
and Ig A were significant the lowest in both groups as compared to control. The serum IgA level was
decreased in sinus rhythm HF patients.

Conclusion. Atrial fibrillation in patients with heart failure is characterized by high level of CD19+,
CD25+ and CD95+ cells which can be a sign of inflammation activity.
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на фізична активність, латент-
на артеріальна гіпертензія, ге-
нетичні фактори, надмірна ма-
са тіла та запалення [6].

Не викликає сумнівів факт,
що запалення відіграє значну
роль у становленні багатьох
серцево-судинних захворю-
вань, у тому числі, ішемічної
хвороби серця, артеріальної гі-
пертензії, синдрому СН, мета-
болічного синдрому, ФП тощо.
Точні механізми впливу запа-
лення на ФП невідомі, позаяк
не зрозуміло: чи запальний
процес зумовлює виникнення
даного виду аритмії, чи вона
сама спричиняє імунозапальні
реакції.

Мета дослідження — ви-
вчення особливостей показни-
ків імунної системи у хворих із
серцевою недостатністю та су-
провідною фібриляцією перед-
сердь.

Матеріали та методи
дослідження

Обстежено 389 хворих із
синдромом СН ІІ–IV функціо-
нального класу (NYHA) іше-
мічного ґенезу, в тому числі, 32
пацієнти із супровідною ФП. Діа-
гноз верифікували з викорис-
танням лабораторно-інстру-
ментальних методів відповід-
но до рекомендацій ESC (2012,
2013). Проведення досліджен-
ня ґрунтувалося на засадах
етичних принципів щодо на-
укових досліджень із включен-
ням людей (Гельсінська декла-
рація) та положень рекоменда-
цій належної клінічної прак-
тики. Контрольну групу утвори-
ли 30 практично здорових осіб,
репрезентативних за віком і
статтю.

Імунологічне дослідження
включало визначення основ-
них й активованих популяцій і
субпопуляцій лімфоцитів не-
прямим імунофлюоресцент-
ним методом за допомогою
моноклональних антитіл ЗАТ
«Сорбент-сервис» (Росія); ви-
значення рівня основних кла-
сів сироваткових імуноглобу-
лінів (IgG, IgA, IgM) методом
імуноферментного аналізу за

допомогою наборів реагентів
“Ig A, G, M” (НВЛ «Гранум», Ук-
раїна).

Статистичний аналіз прово-
дили з використанням стан-
дартного пакета програм “Sta-
tistica for Windows 12.0” (Stat-
Soft, Tulsa, OK, С).

Результати дослідження
та їх обговорення

Середній вік обстежених па-
цієнтів становив (68,2±11,9) ро-
ку. Середня тривалість синд-
рому СН в обстежених осіб —
10,0 (5,0; 15,0) років.

У крові обстежених хворих,
в яких наявна стійка форма
ФП, відмічали тенденцію до
зменшення загальної кількос-
ті зрілих Т-лімфоцитів (порів-
няно з пацієнтами із СН та збе-
реженим синусовим ритмом):
(53,76±3,25) % проти (61,23±
±3,75) % (p>0,05) — та її віро-
гідне зниження на 17,9 % по-
рівняно з контролем (p<0,05).
Дане порушення ритму при-
зводило до зменшення кілько-
сті хелперних Т-лімфоцитів
(CD4+) на 15,8 % порівняно з
хворими без аритмії (p<0,05):
(27,09±1,45) % проти (32,16±
±1,63) %, та на 16,4 % порів-
няно з контрольними значен-
нями (p<0,05).

Не спостерігали різниці що-
до вмісту в периферичній кро-
ві CD8+ лімфоцитів у хворих із
ФП та із синусовим ритмом
(p>0,05): відповідно (17,87±0,93)
та (16,01±0,71) %. Співвідно-
шення CD4+/CD8+ було на
22,9 % нижчим при згаданому
порушенні ритму від подібно-
го при збереженому ритмі (p<
<0,05): 1,51±0,06 проти 1,96±
±0,05.

Кількість зрілих В-лімфоци-
тів (CD19+) у крові хворих із
СН та ФП на 15,9 % перевищу-
вала подібний показник у хво-
рих із СН і синусовим ритмом
(p<0,05): відповідно (13,58±0,74)
та (11,42±0,57) %, та в 1,67 ра-
зу — контрольні значення (p<
<0,01). Не відмічали вірогідної
різниці між рівнем природних
кілерів (p>0,05): (16,78±0,51) %
— хворі з СН та синусовим рит-

мом; (17,54±0,83) % — хворі з
СН і ФП.

Якщо загальна кількість ак-
тивованих CD25+ лімфоцитів у
крові обстежених хворих із ФП
чи синусовим ритмом не від-
різнялася (p>0,05): відповідно
(14,85±0,84) та (12,51±0,42) %,
то, порівняно з контролем, на-
явне порушення ритму призво-
дило до зростання даного по-
казника в 1,41 разу (p<0,05).
Водночас при ФП кількість
CD95+ лімфоцитів, які експре-
сують FAS-рецептор і готові
вступити в апоптоз, було ниж-
чим від подібного показника
при збереженому синусовому
ритмі в 1,40 разу (р<0,05) та
в 2,46 разу вищим, ніж у гру-
пі практичного здорових осіб
(p<0,01).

Дані зміни у кількісному
складі імунорегуляторних суб-
популяцій відображають, з од-
ного боку, автоімунні порушен-
ня та системний запальний про-
цес, що спостерігаються при
захворюваннях, асоційованих
з атеросклерозом, а з другого —
початкові прояви процесів ви-
снаження імунної системи, що
зумовлені гіпопротеїнемією та
електролітними розладами.

Супровідна ФП не чинила
вірогідного впливу на вміст у
крові IgG: (9,18±0,36) г/л про-
ти (10,07±0,43) г/л — у хворих
зі збереженим синусовим рит-
мом (p>0,05). Також не спосте-
рігали різниці між рівнями IgM
у згаданих когортах хворих із
СН: відповідно (1,25±0,08) та
(1,11±0,05) г/л (p>0,05). Водно-
час негативна динаміка кон-
центрації сироваткового IgA
була більш виразною у паці-
єнтів зі збереженим синусовим
ритмом: (1,57±0,12) г/л проти
(1,98±0,10) г/л (p<0,05).

Одним із можливих механіз-
мів, які спричиняють фіброз та
запалення у передсердях за
умови наявності ФП, є надмір-
на активація ренін-ангіотензин-
альдостеронової системи, яка
відбувається при СН [6]. Підви-
щена експресія ангіотензину ІІ
зумовлює надмірну продукцію
низки прозапальних чинників
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(цитокінів, молекул адгезії, ро-
стових факторів тощо). Відо-
мо, що прозапальні цитокіни,
окрім негативного впливу на
міокард при СН (ремоделю-
вання шлуночків, зниження
фракції викиду, деструкція по-
заклітинного матриксу, апо-
птоз кардіоміоцитів, роз’єднан-
ня β-адренорецепторів й аде-
нілатциклази) [7], негативно
впливає і на імунну систему.
Очевидно, з цим пов’язані більш
виразні зміни клітинного імуні-
тету при ФП. Зростання кілько-
сті В-клітин й активованих суб-
популяцій лімфоцитів може
бути однією з ознак хронічно-
го запалення при даній пато-
логії.

Висновок

Таким чином, фібриляція
передсердь на фоні серцевої
недостатності характеризуєть-
ся зростанням кількості CD19+,
CD25+ та CD95+ лімфоцитів,
що свідчить про активність за-
пального процесу.
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Кардиотрофин-1 (КТ-1) является регулятором ряда патологических процессов, в том числе

формирования гипертрофии миокарда левого желудочка и нарушений углеводного обмена. Были
исследованы плазменные уровни циркулирующего КТ-1 у мужчин с артериальной гипертензией
(АГ) и нарушениями углеводного обмена, проведена оценка экспрессии КТ-1 в миокарде спон-




