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Дисертаційна робота присвячена удосконаленню діагностичних та 

лікувальних підходів при ішемічній хворобі серця (ІХС), асоційованій із 

постменопаузальним остеопорозом (ПМОП), шляхом дослідження клініко-

метаболічних, структурно-функціональних, ішемічних та вегетативних змін 

серця, маркерів кісткового та судинного ремоделювання, їх взаємозв’язків зі 

станом мінеральної щільності кісткової тканини та впливом терапії. 

Робота складалась з двох етапів. На першому етапі дослідження було 

обстежено 120 жінок, хворих на ІХС: стабільну стенокардію напруження ІІ-

ІІІ функціонального класу віком 68,0 (60,0; 75,0) років, які були розподілені 

на 3 групи в залежності від стану мінеральної щільності кісткової тканини 

(МЩКТ): 1 група – 30 жінок з ІХС та нормальними показниками МЩКТ, 2 

група – 30 жінок з ІХС та остеопенією, 3 група – 60 жінок з ІХС та ПМОП. 

Виявлено, що у хворих на ІХС з остеопенією спостерігається проатерогенний 

потенціал ліпідного спектра та зміни фосфорно-кальцієвого балансу, які 

більш виражені при розвитку ПМОП (підвищення рівня ЛПНЩ на 19,94 % та 

сироваткового кальцію на 51,72 % у порівнянні з хворими без порушень 

МЩКТ; р0,05). Встановлено наявність кореляційних взаємозв’язків між Z-

критерієм фаланги та рівнем сироваткового кальцію (r=+0,64; р0,05) і 

фосфору (r=-0,57; р0,05), між 10-річним ризиком розвитку остеопорозних 



переломів фаланги та рівнем сироваткового кальцію (r=-0,49; р0,05) і 

фосфору (r=-0,48; р0,05). 

У жінок з ІХС при прогресуванні порушень МЩКТ (остеопенія, 

остеопороз) за результатами Сіетлського опитувальника виявлено 

збільшення частоти нападів стенокардії (на 18,58 % та на 19,45 % відповідно; 

р0,05) та більш виражене обмеження фізичної активності (на 9,83 % та на 

12,47 % відповідно; р0,001) у порівнянні з групою жінок з ІХС та 

нормальними показниками МЩКТ.  

У жінок з ІХС наявність ПМОП асоціювалась з вірогідним збільшенням 

ТКІМ правої та лівої ЗСА (на 14,94 % та 15,56 % відповідно), ТЗСЛШ (на 

9,26 %) та індексу жорсткості міокарда ЛШ (на 40 %), зниженням ФВ ЛШ (на 

8,77 %), формуванням переважно концентричної гіпертрофії ЛШ (у 61,36 %) 

та діастолічної дисфункції ЛШ за типом порушення релаксації (у 80,76 %), 

збільшенням частоти розвитку ексцентричної гіпертрофії ЛШ (11,36 % проти 

4,17%; χ=5,24; p<0,05), кількості хворих з кальцинозом клапанів серця 

(77,42 % проти  28,58 %; χ=9,79; p<0,05) порівняно з хворими з нормальним 

станом МЩКТ. У хворих на ІХС з остеопенією спостерігається подібна 

спрямованість кардіогемодинамічних порушень порівняно з хворими з 

нормальним станом МЩКТ. Кореляційні асоціації між Т- та Z- критерієм 

променевої кістки та ФВ ЛШ (r=+0,42; р0,05), КСР ЛШ (r=+0,61; р0,05), 

між 10-річним ризиком розвитку переломів великогомілкової кістки та 

ММЛШ (r=+0,58; р0,05), ІЖМ та Т-критерієм великогомілкової кістки (r=-

0,75; р0,05), Z-критерієм променевої кістки (r=-0,64; р0,05) свідчать про 

взаємозв’язок між процесами кісткового та кардіального ремоделювання. 

При поєднаному перебігу ІХС і ПМОП спостерігалось вірогідне 

підвищення ЧСС у денний (на 11 %) та в нічний періоди (на 13,62 %), 

збільшення кількості (у 2,9 раза) та загальної тривалості епізодів тахікардії за 

добу (у 2,3 раза), кількості епізодів шлуночкової (у 8,1 раза) та 

надшлуночкової екстрасистолії  (у 1,2 раза) у порівнянні з хворими на ІХС та 

нормальною МЩКТ. При поєднаному перебігу ІХС і ПМОП було виявлено 



вірогідне (р<0,05) зменшення сумарної активності ВСР за показниками mRR 

(на 6,2 %), RMSSD (на 6,1 % в активному періоді, на 23,9 % у пасивному 

періоді), HRVT (на 17,8 % в активному періоді, на 19,2% в пасивному 

періоді), збільшення LF на 44,3 % вдень і на 44 % вночі, зниження HF в 2,3 

раза вдень та в 2,1 раза вночі. При цьому у хворих з ІХС та остеопенією була 

встановлена лише тенденція до змін показників ВСР. Виявлено наявність 

прямого кореляційного взаємозв’язку між Т-критерієм фаланги та RMSSD в 

пасивному періоді (r=+0,58; р0,05); зворотнього − між Т-критерієм фаланги 

та LF в пасивному періоді (r=-0,64; р0,05), Z-критерієм променевої кістки та 

VLF в пасивному періоді (r=-0,57; р0,05), 10-річним ризиком розвитку 

переломів променевої кістки та RMSSD в активному періоді (r=-0,50; р0,05). 

Розвиток порушень МЩКТ (остеопенії та остеопорозу) на тлі ІХС у 

жінок в постменопаузальному періоді характеризується підвищенням рівня 

біомаркерів кісткового та серцево-судинного ремоделювання: остеокальцину 

(на 16,22 % та на 19,52 %; р0,05), остеопротегерину (на 5,10 %, на 7,17 % 

відповідно; р0,05), ВЕФР-А (в 1,8 раза, у 2,4 раза відповідно; р0,05), 

гомоцистеїну (на 18,79 %, на 42,24 % відповідно; р0,05). Взаємозв’язок між 

елевацією рівнів біомаркерів та зниженням МЩКТ підтвердився 

відповідними результатами кореляційного аналізу: зворотнього зв’язку між 

рівнем остеопротегерину та T-критерієм променевої кістки (r=-0,53; p<0,05), 

Z-критерієм променевої кістки (r=-0,47; p<0,05), прямого – з 10-річним 

ризиком розвитку остеопорозних переломів променевої кістки (r=+0,46; 

p<0,05). Наявність кореляцій між рівнем ВЕФР-А та рівнем глюкози 

(r=+0,45; р<0,05), рівнем сироваткового кальцію (r=+0,40; р<0,05), між рівнем 

остеопротегерину та показниками ліпідного спектра: ЗХС (r=+0,51; р<0,05), 

ХС ЛПНЩ (r=+0,55; р<0,05), між рівнем остеокальцину, ВЕФР-А та ТКІМ 

(r=+0,57 та r=+0,67 відповідно; р<0,05), між рівнем остеокальцину, 

гомоцистеїну та RMSSD (r=-0,49; r=-0,76 відповідно; р<0,05), HF (r=-0,50; 

р<0,05) свідчить про вплив рівня кісткових та судинних біомаркерів на 

перебіг ІХС. 



За результатами ROC-аналізу, у хворих на ІХС ризик наявності 

остеопенії зростає при рівні остеокальцину >15,89 нг/мл, остеопротегерину 

>223,76 пг/мл, ВЕФР-А >112,52 пг/мл, гомоцистеїну >11,40 ммоль/мл, а 

ризик наявності остеопорозу  при рівні остеокальцину >16,71 нг/мл, 

остеопротегерину >224,44 пг/мл, ВЕФР-А >123,31 пг/мл, гомоцистеїну 

>12,83 ммоль/мл. Найбільш високу чутливість, оптимальне співвідношення 

чутливості та специфічності мав ВЕФР-А, критичне значення рівня якого, за 

даними ROC-аналізу, склало 112,52 пг/мл (Se=88,9 %, Sp=82,4 %; 

AUC=0,952; 95 % ДІ 0,842-0,994) щодо виявлення остеопенії, 123,31 пг/мл 

(Se=85,7 %, Sp=94,3 %; AUC=0,964; 95 % ДІ 0,869-0,996)  щодо виявлення 

остеопорозу. 

За результатами розрахунку відносного ризику, на розвиток і 

прогресування атерогенної дисліпідемії у хворих на ІХС з ПМОП вірогідно 

впливає рівень ОПГ (ВР=1,50; p<0,05), ОК (ВР=1,54; p<0,05), ВЕФР-А 

(ВР=1,50; p<0,05), ГЦ (ВР=2,10; p<0,05); на стан діастолічної дисфункції − 

концентрація ОК (ВР=2,00; p<0,05) та ГЦ (ВР=2,30; p<0,05); дисбаланс ВНС 

найбільш суттєво пов’язаний з рівнем ОК (ВР=2,10; p<0,05), ОПГ (ВР=1,90; 

p<0,05) та ВЕФР-А (ВР=2,00; p<0,05); дилятація порожнин серця суттєво 

асоціюється зі збільшенням рівня ОК (ВР=1,68; p<0,05), ОПГ (ВР=1,61; 

p<0,05) та ГЦ (ВР=2,53; p<0,05); потовщення комплексу інтима-медіа, 

виникнення аритмічних ускладнень має суттєвий зв'язок зі зростанням 

концентрації ГЦ (ВР=3,60; p<0,05 та ВР=2,57; p<0,05 відповідно). Відносний 

ризик розвитку порушень МЩКТ зростає при збільшенні рівня як кісткових 

біомаркерів: ОК (ВР=1,45; p<0,05), ОПГ (ВР=1,46; p<0,05), так і біомаркерів 

серцево-судинного ремоделювання: ВЕФР-А (ВР=1,44; p<0,05), ГЦ (ВР=1,98; 

p<0,05).  

Таким чином, отримані нами результати свідчать про наявність 

загальних патогенетичних механізмів зв’язку між порушеннями процесу 

остеогенезу, прогресуванням проатерогенних порушень ліпідного спектра, 

виникненням дисбалансу вегетативної регуляції серцевої діяльності, серцево-



судинного ремоделювання та зростанням рівня кісткових і судинних 

біомаркерів у жінок з ІХС в постменопаузальному періоді.  

На другому етапі дослідження хворі з коморбідним перебігом ІХС та 

ПМОП методом рандомізації з використанням таблиці випадкових чисел 

були розподілені на підгрупи спостереження за призначеною терапією: 1 

підгрупа – 30 хворих, які отримували стандартну базисну терапію ІХС; 2 

підгрупа – 30 хворих, яким додатково до базисної терапії призначено натрію 

алендронат по 70 мг 1 раз на тиждень не менше ніж 3 місяці та додатково 

4,2 % розчин L-аргініну гідрохлориду за схемою протягом 3 місяців. 

Включення до базисної терапії натрію алендронату та L-аргініну у 

хворих на ІХС, асоційовану з ПМОП, сприяло покращенню стану ендотелію 

(зменшення ТКІМ на 7,95 %; р<0,05), зменшенню кількості та тривалості 

епізодів тахікардії протягом доби в 1,8 раза (24 еп./добу проти 43 еп./добу; 

р<0,05), кількості аритмічних порушень (епізодів шлуночкової та 

надшлуночкової екстрасистолії в 1,5 та 1,24 раза відповідно; р<0,05), 

збільшенню загальної потужності ВНС (RMSSD на 38,72 %; р<0,05) та 

нормалізації симпато-парасимпатичного балансу за рахунок збільшення 

впливів парасимпатичної складової (HF на  73,71 %; р<0,05) на тлі зниження 

рівня біомаркерів остеорепарації та кісткової резорбції (остеопротегерину у 2 

рази; р<0,05), а також біомаркерів ендотеліальної дисфункції та судинного 

ремоделювання (гомоцистеїну на 10,72 %, ВЕФР-А на 40,33 %; р<0,05).  

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на підставі 

комплексного дослідження отримані нові наукові дані щодо взаємозв’язку 

між інтенсифікацією процесів кісткової резорбції,  пригніченням 

остеорепарації, ендотеліальною дисфункцією та неоангіогенезом, визначена 

їх патогенетична роль у прогресуванні порушень МЩКТ, електричних, 

вегетативних та структурно-функціональних змін серця у хворих на ІХС, 

коморбідну з ПМОП.  

Розширені наукові дані про особливості перебігу ІХС у жінок в 

постменопаузальному періоді на тлі порушення МЩКТ (остеопенії, 



остеопорозу), що характеризується збільшенням частоти нападів стенокардії 

(на 18,58 % та на 19,45 % відповідно) та суттєвим обмеженням фізичної 

активності (на 9,83 % та на 12,47 % відповідно), більш агресивним 

проатерогенним потенціалом ліпідного спектра та змінами фосфорно-

кальцієвого балансу. Уточнено, що у хворих на ІХС у міру прогресування 

МЩКТ спостерігається вірогідне збільшення ТКІМ правої та лівої ЗСА, 

ТЗСЛШ  та індексу жорсткості міокарда ЛШ, зниження ФВ ЛШ, формування 

переважно концентричної гіпертрофії ЛШ та діастолічної дисфункції ЛШ за 

типом порушення релаксації, збільшення частоти розвитку ексцентричної 

гіпертрофії ЛШ, кількості хворих з кальцинозом клапанів серця, збільшення 

кількості та загальної тривалості епізодів тахікардії за добу, кількості 

епізодів шлуночкової та надшлуночкової екстрасистолії, зменшення сумарної 

активності ВСР та розвиток симпато-парасимпатичного дисбалансу ВНС 

порівняно з хворими з нормальним станом МЩКТ.  

Поглиблені наукові дані про те, що у хворих на ІХС, поєднану з ПМОП, 

виявляється суттєвий дисбаланс маркерів кісткового ремоделювання 

(збільшення рівня остеопротегерину та зменшення рівня остеокальцину) на 

тлі дисфункції ендотелію й стимуляції неоангіогенезу (збільшення 

концентрації гомоцистеїну та ВЕФР) та встановлено їх кореляційні зв′язки зі 

станом МЩКТ.  

Вперше за результатами ROC-аналізу визначені індикатори 

остеопенічного синдрому різного ступеня у жінок з ІХС та встановлені 

порогові рівні біомаркерів кісткового та судинного ремоделювання щодо 

розвитку остеопенії та остеопорозу. Вперше на підставі розрахунку 

відносного ризику доведено клініко-патогенетичну роль біомаркерів 

кісткового та судинного ремоделювання у жінок з ІХС, коморбідною з 

постменопаузальним остеопорозом, що підтверджується наявністю 

взаємозв’язку між рівнем остеопротегерину, остеокальцину, ВЕФР-А та 

гомоцистеїну та розвитком атерогенної дисліпідемії, діастолічної дисфункції 

ЛШ, дилятації ЛП, виникненням аритмічних ускладнень, дисбалансу ВНС, 



потовщенням комплексу інтима-медіа.  

Вперше встановлено, що включення до базисного лікування екзогенного 

L-аргініну та натрію алендронату у хворих на ІХС, поєднану з ПМОП, сприяє 

покращенню стану ендотелію, зменшенню кількості та тривалості епізодів 

тахікардії протягом доби, аритмічних порушень, збільшенню загальної 

потужності ВНС та нормалізації симпато-парасимпатичного балансу за 

рахунок збільшення впливів парасимпатичної складової на тлі зниження 

рівня остеопротегерину у 2 рази, гомоцистеїну на 10,72 %, ВЕФР-А на 

40,33 % (р<0,05). 

Практичне значення отриманих результатів. Обґрунтовано для раннього 

виявлення та своєчасного попередження дисбалансу кісткового метаболізму 

у жінок з ІХС визначення концентрації остеокальцину та/або 

остеопротегерину з урахуванням їх порогового рівня щодо наявності 

остеопенії та остеопорозу. Рекомендовано з метою виявлення, своєчасної 

корекції та оцінки динаміки лікування досліджувати сироваткові 

концентрації гомоцистеїну та ВЕФР-А як чинників, що асоційовані з 

прогресуванням ендотеліальної дисфункції, електричними, вегетативними та 

структурно-функціональними змінами серця та судин у хворих на ІХС, 

коморбідну з ПМОП (патент України на корисну модель № 117609 від 

26.06.2017). Розроблено та впроваджено в практику спосіб лікування хворих 

на ІХС з постменопаузальним остеопорозом шляхом включення до базисної 

терапії комбінації екзогенного L-аргініну та натрію алендронату (патент 

України на корисну модель № 136831 від 10.09.2019) для покращення 

клінічного стану хворих, корекції кісткового метаболізму та ендотеліальної 

дисфункції. 

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, постменопаузальний остеопороз, 

мінеральна щільність кісткової тканини, ремоделювання, біомаркери, 

лікування. 
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