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У  ПАЦИЕНТОВ С  АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Степанова Е.В.

Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Артериальная гипертония (АГ) является важнейшим фактором риска 
основных сердечно-сосудистых заболеваний – ишемической болезни 
сердца (ИБС) и мозгового инсульта (МИ), определяющих высокую 
смертность в нашей стране.

Цель исследования: оценить влияние комбинированной терапии 
иАПФ периндоприла и диуретика индапамида на динамику показателей 
суточного мониторирования АД (СМАД), ригидности сосудистой стенки и 
внутрисердечной гемодинамики у пациентов с АГ в сочетании ИБС.

Материалы и методы: обследовано 45 больных (30 мужчин, 15 
женщин) с АГ I-III ст. в сочетании с ИБС в возрасте от 38 до 80 лет. 
Периндоприл назначался в дозе 10 мг, индапамид – 1,5 мг. Пациентам 
исходно и через 12 недель проводили оценку показателей внутрисердечной 
гемодинамики ЭХОКГ

Результаты: по результатам СМАД на фоне комбинированной 
терапии целевые значения АД достигнуты у 74,4 % пациентов. Отмечено 
снижение систолического АД (САД) на 17,6 %, диастолического АД 
(ДАД) на 10,9 %. По данным ЭХОКГ отмечено: снижение индекса массы 
миокарда на 14,8 %, уменьшение размеров КСР, КДР, увеличение E/A на 
22,6 % (p < 0,05), ФВ ЛЖ на 18,8 %, снижение ОПСС на 14,9 % (p < 0,05).

Выводы: у пациентов с АГ в сочетании с ИБС применение 
комбинированной терапии приводит к снижению показателей СМАД и 
благоприятно влияет на показатели центральной гемодинамики и 
ремоделирование сердца.

77

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ХОНДРОПРОТЕКТОРІВ 
У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ У ПОЄДНАННІ

З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 
Ждан В.М., Лебідь В.Г.

Вищий державний навчальний заклад України 
“Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава 

Остеоартроз (ОА) – найпоширеніша форма ураження суглобів і 
найголовніша причина непрацездатності, що викликає погіршення якості 
життя пацієнтів і значні фінансові витрати, складає 80 % усієї патології 
суглобів. Відзначено, що в популяції досить частим є поєднання ОА і 
артеріальної гіпертензії (АГ), яке спостерігається в 40-70 % хворих. На даний час 
не існує єдиної думки про вплив комплексної терапії на рівень АТ у хворих на 
ОА у поєднанні з АГ.

У дослідженні взяли участь 29 пацієнтів, чоловіків і жінок у віці 49-64 
років з ОА І-ІІ стадії в поєднанні з АГ І-ІІ ст. Контрольна група – 20 
здорових осіб. Основній групі призначалася традиційна патогенетична 
терапія, яка включала: хондропротектор Мукосат neo в перші три дні 
лікування. Вводили Мукосат neo по 2 мл внутрішньом’язово і, за 
відсутністю алергічних реакцій, з четвертого дня вводили щоденно 2 мл 
Мукосату neo параартикулярно в ділянку колінних суглобів, курс 
лікування дорівнював 30 ін’єкцій; іАПФ (лізиноприл 5-10 мг на добу, 6 
міс.), препарати кальцію (кальцемін адванс або сільвер, або кальцій Д3

нікомед по 2 таблетки на добу протягом 4 міс. в весняний і осінній 
періоди).

Ефект лікування оцінювали за індексом Lequesne, Річі, оцінку болю 
при ходьбі, наявність труднощів у повсякденному житті, обсяг рухів, 
аналіз больового та запального індексу показники візуальної аналогової 
шкали (ВАШ) болю, ранкову скутість, проводили моніторування АТ до 
лікування та через 1 міс. ЕхоКГ виконували при поступленні та через 1 
міс., УЗД колінних суглобів та оцінку якості життя по EuroQol-5D 
проводили при поступленні та через 6 міс. Проведено загальноклінічні, 
біохімічні та імунологічні  обстеження. Результати оцінювання динаміки 
тяжкості ОА за індексом Lequesne свідчать, що у хворих вираженість болю 
при рухах зменшилася після лікування на 52 %, ранкова скутість на 22 %, 
вираженість болю після стояння протягом 30 хв. – 28 %, після подолання 
певної дистанції – на 54 %, зменшення вираженості болю та дискомфорту 
при підйомі з положення сидячи – на 36 %. Якість життя за критеріями 
EuroQol-5D – зменшилися на 50 % труднощі під час ходьби, також при 
виконанні повсякденної роботи – на 42 %, помірний біль та дискомфорт 
зменшилися на 31 %, покращився настрій хворих про це свідчить 
зменшення помірної тривоги і помірних депресій.

Отже, оцінка клінічної ефективності препарату Мукосат neo свідчить про 
позитивний вплив на артрологічний статус хворих на ОА в поєднанні з АГ.
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