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Суть впровадження: ефективний спосіб лікування хронічної серцевої недо-

статності (ХСН) у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) шляхом призначення 

комбінованого препарату, що впливає на аденозинові рецептори, наприклад адвока-

рду.  

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних установах прак-

тичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) терапевтичного профілю 

спосіб лікування ХСН у хворих на ІХС. 

В клініці внутрішніх хвороб відомі способи лікування ХСН, відомі також спо-

соби лікування ІХС. Але на сьогоднішній день прогноз пацієнтів на ІХС, ускладнену 

ХСН залишається неблагоприємним, оскільки існуючі способи фармакотерапевтич-

ного лікування цієї когорти хворих недостатньо ефективні. Тому розширення арсе-

налу способів лікування ХСН у хворих на ІХС залишається актуальною задачею ка-

рдіології та клініки внутрішніх хвороб. 

Нами розроблений спосіб лікування ХСН у хворих на ІХС, який направлений на 

поліпшення скорочувальної здатності лівого шлуночка шляхом стимулювання про-

цесів прекондиціювання на рівні міокарда завдяки активації аденозинових рецепто-

рів, а також зменшення проявів оксидативного стресу. 

Ефективність способу доказана на підставі проведення клінічних та функціона-

льно-біохімічних досліджень. Під нашим спостереженням перебувало 59 пацієнтів 

(100%), які потребували різного роду фармакотерапевтичної корекції.  

Лікування виконували наступним чином: хворому додатково до стандартної те-

рапії (інгібітор АПФ, діуретик, антагоніст альдостерону, статин, при відсутності 

протипоказань – селективний β-адреноблокатор, аспірин, в разі необхідності нітра-

ти.) призначався комбінований препарат, що впливає на аденозинові рецептори, зок-

рема адвокард по 20 мг тричі на добу. Період спостереження склав 1 місяць. 

Для доказу ефективності способу у хворих до лікування та після нього проводи-

ли, крім загального клініко-функціонального обстеження, тест з 6-хвилинною ходь-

бою, ехокардіографію з оцінкою трансмитрального допплерівського кровообігу,  ви-
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значення в крові показників оксидативного стресу (малонового діальдегіду та супе-

роксиддисмутази).  

Встановлено, що після лікування покращувався клінічний стан пацієнтів за да-

ними функціонального класу серцевої недостатності (з 2,3 ± 0,1 до 1,6 ± 0,1) та збі-

льшення дистанції при виконанні теста 6-хвилинної ходи на 29,4% (p<0001), спосте-

рігалися приріст фракції викиду лівого шлуночка на 13,7% (р<0,05). Встановлено до-

стовірне зниження рівня малонового діальдегіду на 32,8% (р<0,05), що свідчило про 

зниження вільно-радикальних процесів та підвищення активності супероксиддисму-

тази на 48,4% (р<0,05), яке указує на активацію антиоксидантного захисту організму. 

Теоретичною основою розробленого лікувального комплексу є те, що ішемічне 

прекондиціювання є одним з ефективних спосіб захисту міокарду від ішемічно-

руперфузіїного пошкодження, в патогенезі якого важливе значення має активація А1-

рецепторів аденозину. Тому системна терапія повинна включати поряд з стандарт-

ною терапією призначення препаратів, що впливають на аденозинові рецептори. 

Показанням до застосування розробленого способу є ХСН у хворих на ІХС. 

Протипоказанням до застосування є індивідуальна підвищена чутливість до 

препаратів. 

Висновок: Ефективний результат лікування хворих досягається призначення 

комбінованого препарату, що впливає на аденозинові рецептори (наприклад, адво-

кард) для розробленого способу і обумовлений схемою призначення та їх фармако-

логічними властивостями, синергізм дії яких забезпечив ефективність способу. 

Інформаційний лист складено за матеріалами НДР «Встановити особливості за-

стосування β-ареноблокаторів в лікуванні хворих з серцевою недостатністю в поєд-

нанні з цукровим діабетом 2 типу на основі вивчення їх поліморфізму генів β-

адренорецепторів» (№ Держреєстрації 0113U001141, термін виконання: 01.01.2013-

31.12.2015 рр.). 

За додатковою інформацією слід звертатися до автора листа: Харківський наці-

ональний медичний університет, кафедра клінічної фармакології, тел. 0984277329 - 

Князькова Ірина Іванівна. 


