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Резюме. У статті наводяться дані про результати 
наукових досліджень, які проводились у рамках вико-
нання науково-дослідної роботи «Нейрогуморальні 
порушення при гострому інфаркті міокарда на тлі гі-
пертонічної хвороби і ниркової дисфункції, оптимізація 
лікування та профілактика ускладнень», на кафедрі 
внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спорти-
вної медицини впродовж трьох років. Розроблено но-
вий, комплексний, патогенетично обґрунтований підхід 
до оптимізації медикаментозного лікування хворих на 

гострий інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії 
та різними стадіями хронічної хвороби нирок і профіла-
ктики ремоделювання серця в умовах застосування 
антагоністів альдостерону – еплеренону та спіронолак-
тону. 

Ключові слова: кафедра внутрішньої медицини, 
фізичної реабілітації та спортивної медицини, наукові 
дослідження, інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба, 
ниркова дисфункція. 

Починаючи з 1995 року на кафедрі внутріш-
ньої медицини, фізичної реабілітації та спортив-
ної медицини виконуються планові наукові дос-
лідження (два з них за бюджетні кошти) і серед 
завершених такі науково-дослідні роботи (НДР): 
«Статеві та вікові детермінанти ішемічної хворо-
би серця: реєстр Північної Буковини, клініко-
функціональні аспекти» (2006 р.), «Клініко-
патогенетичні та нейромесенджерні механізми 
розвитку та реалізації серцевої недостатності в 
умовах гострого коронарного синдрому та стабі-
льної стенокардії з оптимізацією лікувальної так-
тики та визначенням прогностичних предикто-
рів» (2011 р.), «Патогенетичне лікування ішеміч-
ної хвороби серця, запобігання серцевій недоста-
тності за впливу депресивних розладів та хроно-
циркадності – реєстр малих міст України» (2013 
р.), «Патогенетичне обґрунтування медикаменто-
зного лікування хворих на ішемічну хворобу сер-
ця з урахуванням нейрогуморальних чинників 
факторів ризику та супутніх захворювань на ста-
ціонарному та амбулаторному етапі реабіліта-
ції» (2012-2016 рр.). 

У 2016 р. завершена НДР за бюджетні кошти 
«Нейрогуморальні порушення при гострому ін-
фаркті міокарда на тлі гіпертонічної хвороби і 
ниркової дисфункції, оптимізація лікування та 
профілактика ускладнень» (2014-2016). Виконав-
цями цієї НДР є проф. Тащук В.К., проф. Полян-
ська О.С., доц. Іванчук П.Р., доц. Поліщук О.Ю. 

Предметом та об'єктом дослідження цієї те-
ми є виявлення нейрогуморальних порушень, 
процесів ліпопероксидації, протеолітичної актив-
ності крові, функціонального стану міокарда, за 
даними інструментальних обстежень у хворих на 
різні форми ішемічної хвороби серця (ІХС) на тлі 
гіпертонічної хвороби (ГХ) серця з нирковою 
дисфункцією (НД). Мета роботи полягає в опти-
мізації лікування хворих на ІХС на тлі АГ та НД 
із визначенням якості життя пацієнтів, показни-
ків інструментальних обстежень, нейрогумораль-
них порушень, динаміки процесів ліпопероксида-
ції, протеолітичної активності плазми крові з ви-

користанням антагоністів альдостерону в пацієн-
тів з різними стадіями НД, що дасть можливість 
зменшити тривалість перебування хворого у ста-
ціонарі, зменшити витрати на лікування пацієнта. 
Основними завданнями роботи було вивчення 
особливостей перебігу ІХС на фоні ГХ та хроніч-
ної хвороби нирок (ХХН) з виділенням маркерів 
перебігу та вплив факторів ризику на розвиток 
інфаркту міокарда (ІМ), об’єктивізація форму-
вання ускладнень у хворих на ІХС на фоні ГХ 
при поєднанні з ХХН при різних стадіях НД, оці-
нка впливу гіпертрофії міокарда на нейрогумора-
льні, ліпідні та гормональні зв’язки в трансфор-
мації ішемічної хвороби серця в її гострі форми, 
дослідження ролі та можливостей впливу фарма-
кологічної терапії хворих на ІХС на фоні ГХ при 
поєднанні з ХХН на розвиток серцевої недостат-
ності (СН), оптимізація лікування пацієнтів з ІХС 
на фоні ГХ при поєднанні з ХХН з використан-
ням антагоністів альдостерону. У роботі викорис-
тані такі методи дослідження: загальноклінічні 
(детальний збір скарг та анамнезу, об'єктивний 
огляд та фізикальне обстеження, антропометрія), 
клініко-лабораторні (загальний аналіз крові, зага-
льний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, ін-
струментальні (електрокардіографія (ЕКГ) у 12 
відведеннях, ехокардіографія (ЕхоКГ), тредміл-
тест, велоергометрія (ВЕМ), добове моніторуван-
ня ЕКГ та артеріального тиску), визначення рівнів 
альдостерону, ангіотензинперетворювального 
ферменту, тропоніну І, фактору Віллебранда, на-
трійуретичного передсердного пептиду в плазмі 
крові за допомогою імуноферментного аналізу 
(ІФА), статистичні (описова статистика, оцінка 
достовірності між вибірками, кореляційний аналіз, 
одно- та багатофакторний регресійний аналіз).  

На основі проведених досліджень створено 
реєстр інфаркту міокарда на Буковині з розроб-
кою сучасної комп’ютерної програми реєстрово-
го дослідження. Проведений підбір оптимізова-
ного лікування та економічне обґрунтування су-
часної адекватної терапії зі зменшенням тривало-
сті лікування, покращенням якості життя хворих 
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та збільшення тривалості життя пацієнтів. Визна-
чені маркери дестабілізації стенокардії, форму-
вання і перебігу ІМ. Виконавцями використана 
комплексна комп’ютерна програма для обробки 
інструментальних обстежень хворого: ЕКГ, хол-
терівського моніторування ЕКГ, ЕхоКГ та показ-
ників ЕКГ: кута В1, В2, С та коронарного індек-
су, які запропоновані авторами й описані в заяв-
лених патентах на корисну модель [4, 5, 6, 8]. У 
роботі вперше використано можливості комп’ю-
терної обробки ЕКГ, холтерівського монітору-
вання ЕКГ, ЕхоКГ на базі власного програмного 
забезпечення з використанням першої похідної 
при електрокардіографії та методу диференцію-
вання зубця Т. Проведено дослідження пацієнтів 
з вивченням варіабельності серцевого ритму, ди-
сперсії інтервалу QT, змін сегмента ST та зубця Т 
із виділенням маркерів перебігу захворювання у 
хворих на ІХС на фоні ГХ при поєднанні з ХХН 
при різних стадіях НД [2, 3, 7].  

Розроблено новий, комплексний, патогене-
тично обґрунтований підхід до оптимізації меди-
каментозного лікування хворих на гострий ІМ на 
тлі АГ та різними стадіями ХХН і профілактики 
ремоделювання серця в умовах застосування ан-
тагоністів альдостерону – еплеренону. Розкрито 
нові механізми дії антагоніста альдостерону на 
процеси ремоделювання серця, його функціона-
льну активність на тлі порушеної функції нирок. 
Виявлено, що застосування в комплексному ліку-
ванні хворих на гострий ІМ із ХХН селективного 
антагоніста альдостерону еплеренону сприяє зро-
станню фракції викиду, хвилинного об’єму крові 
на 18 %, ударного об’єму на 28 %, вірогідно рід-
ше прогресування хронічної СН та збереженню 
нормальної геометрії лівого шлуночка, ніж за 
використання спіронолактону. Проведена оцінка 
оптимізованого лікування пацієнтів з ІХС на фоні 
ГХ при поєднанні з ХХН за показниками протео-
літичної та фібринолітичної активності плазми 
крові [5, 6, 9]. 

Медичний ефект: дослідження пацієнтів дає 
можливість побудувати програмне забезпечення 
з вивченням варіабельності серцевого ритму, ди-
сперсії інтервалу QT, змін сегмента ST та зубця Т 
з виділенням маркерів перебігу захворювань із 
прогнозуванням ускладнень у хворих на ішеміч-
ну хворобу серця на фоні артеріальної гіпертензії 
при поєднанні з хронічною хворобою нирок при 
різних стадіях ниркової дисфункції.  

Соціальний ефект: на основі проведеного дос-
лідження оптимізовано лікування з покращенням 
якості життя хворих на ішемічну хворобу серця на 
тлі артеріальної гіпертензії та ниркової дисфункції, 
та збільшення тривалості життя пацієнтів. 

Економічний ефект: впровадження запропо-
нованих методів діагностики та лікування хворих 

на ІХС на фоні гіпертонічної хвороби та хроніч-
ної хвороби нирок дає можливість зменшити тер-
міни лікування та економії коштів на медикамен-
тозне забезпечення таких осіб.  

На основі результатів НДР оновлено лекцій-
ні курси для студентів 4-6-х курсів зі спеціально-
сті «Лікувальна справа», «Педіатрія». Основні 
здобутки НДР щодо оптимізації лікування хво-
рих на ІХС на тлі ГХ із НД широко впроваджені 
в практичні заняття, семінари та лекції передатес-
таційного циклу «Гострий коронарний синдром. 
Сучасні аспекти діагностики та лікування», 
«Гіпертонічна хвороба, ускладнена інсультом. 
Реабілітація та експертна працездатність», 
«Екстрагенітальна патологія у вагітних у загаль-
нотерапевтичній практиці», «Некоронарогенні 
ураження міокарда», «Медична реабілітація хво-
рих на ішемічну хворобу серця», «Медико-
соціальна експертиза і реабілітація хворих і інва-
лідів».  

За результатами НДР опубліковано чотири 
монографії, два нововведення, 46 статей, з них – 
20 у фахових виданнях, дві статті опубліковано в 
закордонних виданнях, 120 тез, з них п’ять тез 
опубліковано в збірниках тез закордонних конфе-
ренцій. 

Перспективи подальших досліджень. Нау-
ковий напрямок досліджень продовжений у НДР 
кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілі-
тації та спортивної медицини коштом державно-
го бюджету на тему «Розробка комплексного 
підходу до ранньої діагностики ураження корона-
рних судин з використанням цифрового комп’ю-
терного аналізу електрокардіограми та регіонар-
ної скоротливості міокарда» на наступні три ро-
ки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЫ,  
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

В.К. Тащук, О.С. Полянская, Т.Н. Амелина 
Резюме. В статье представлены данные о результатах научных исследований, которые проводились в рамках 

выполнения научно-исследовательской работы «Нейрогуморальные нарушения при остром инфаркте миокарда на 
фоне гипертонической болезни и почечной дисфункции, оптимизация лечения и профилактика осложнений» на 
кафедре внутренней медицины, физической реабилитации и спортивной медицины на протяжении трех лет. Разра-
ботан новый, комплексный, патогенетически обоснованный подход к оптимизации медикаментозного лечения бо-
льных острым инфарктом миокарда на фоне артериальной гипертензии и различными стадиями хронической боле-
зни почек и профилактики ремоделирования сердца в условиях использования антагонистов альдостерона – эпле-
ренона и спиронолактона. 

Ключевые слова: кафедра внутренней медицины, физической реабилитации и спортивной медицины, науч-
ные исследования. 

SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE,  
PHYSICAL REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE 

V.K. Tashchsuk, O.S. Polianska, T.N. Amelina 
Abstract. The article shows the results of a study conducted within the framework of the scientific research 

"Neurohormonal disorders in acute myocardial infarction against the background of hypertension and renal dysfunction, 
optimizing treatment and prevention of complications" at the department of internal medicine, physical rehabilitation and 
sports medicine for 3 years. A new multipurpose and pathogenetic method was developed for optimization of medical treat-
ment in patients with acute myocardial infarction combined with hypertension and different stages of chronic kidney dis-
ease, and prevention of cardiac remodeling under conditions of using aldosterone antagonists – eplerenone and spironolac-
tone. 

Key words: department of internal medicine, physical rehabilitation and sports medicine, research. 
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