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В роботі наведені результати аналізу клінічних, 
лабораторних та структурно-функціональних пока-
зників серця у 150 пацієнтів із хронічною серцевою 
недостатністю ішемічної етіології. Встановлено, що 
у пацієнтів із ХСН наявність анемічного синдрому 
асоціюється з вищими показниками СЕІ, з систоліч-
ною дисфункцією та дилатацією лівого шлуночка, 
переважанням ексцентричної дилатаційної гіперт-
рофії та зменшенням ІММЛШ, що слід враховувати 
при виборі тактики ведення хворого. 
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Зв'язок з науковими планами, роботами, 

темами. Робота є фрагментом планової наукової 
роботи кафедри внутрішньої медицини № 2 
«Метаболічні предиктори перебігу хвороб внутріш-
ніх органів на фоні ожиріння та їх прогностичне 
значення», № держ. реєстрації: 0107U001050. 

Вступ. Анемія є одним із серйозних усклад-
нень хронічної серцевої недостатності (ХСН) і асо-
ціюється з підвищеним ризиком смертності та ви-
соким показником госпіталізацій [10]. Провідне міс-
це у розвитку анемії у пацієнтів із ХСН приділяєть-
ся синдрому ендогенної інтоксикації (СЕІ), за раху-
нок підвищення концентрації прозапальних цитокі-
нів [3, 4, 6, 9]. У літературі СЕІ переважно описа-
ний при хірургічній патології, але в останні роки 
виявлено та описано при ХСН [1, 2, 5]. Визначення 
деяких лабораторних маркерів СЕІ (рівнів молекул 
середньої маси, цитокінів, специфічних імуноглобу-
лінів) не завжди є доступним і вимагає спеціально-
го обладнання. Досить поширена характеристика 
СЕІ за гематологічними індексами, що підвищує 
діагностичне значення загального аналізу крові [5, 
8]. З цією метою використовують лейкоцитарний 
індекс інтоксикації (ЛІІ) та індекс зсуву лейкоцитів 
(ІЗЛ), які зростають при ендогенній інтоксикації й 
активації процесів тканинного розпаду та є ознакою 
активного запального процесу, порушення імуноло-
гічної реактивності [2, 5, 8]. Шляхом зменшення 

проявів СЕІ можна позитивно впливати на перебіг 
ХСН і поліпшити ефективність лікування, тому ви-
вчення показників СЕІ має велике значення для 
обрання тактики ведення хворого [4]. 

Мета дослідження. Оцінити клінічні показники, 
синдром ендогенної інтоксикації, ехокардіографічні 
параметри серця та типи геометрії лівого шлуночка 
у пацієнтів із ХСН на фоні анемії. 

Об’єкт і методи дослідження. Обстежено  
150 пацієнтів (чоловіки) віком 35-78 років (медіана 
58 років) із ХСН I-III функціональних класів (ФК) за 
NYHA. Етіологічними факторами ХСН були пере-
несений раніше ІМ (n = 92), стабільна стенокардія 
(n = 58), ІХС з артеріальною гіпертензією (n = 141). 
Діагноз анемії підтверджували при концентрації ге-
моглобіну менше 110 г/л. Діагноз ІХС встановлював-
ся на підставі даних клінічного та лабораторного 
обстеження, електрокардіографії, велоергометрії, 
коронарографії та ультразвукового дослідження 
серця з визначенням структурно-функціональних 
показників серця: фракція викиду (ФВ), діаметр ліво-
го передсердя, кінцевий діастолічний розмір лівого 
шлуночка (КДРЛШ), товщина міжшлуночкової пере-
городки (МШП) і задньої стінки лівого шлуночка (ЗС 
ЛШ). Визначали гіпертрофію міокарда ЛШ, вирахо-
вуючи індекс маси міокарда ЛШ (ІММ ЛШ), як відно-
шення його маси до площі поверхні тіла за рекомен-
даціями ASE [12]. Наявність гіпертрофії ЛШ конста-
тували при значеннях ІММЛШ більше 125 г/м2. Від-
носну товщину стінки (ВТС) ЛШ вираховували за 
формулою: ВТС ЛШ = (2хТЗС ЛШ)/КДР ЛШ. Визна-
чено тип геометрії ЛШ: нормальна (ВТС<0,45 та 
ІММЛШ<125 г/м2), концентричне ремоделювання 
(ВТС≥0,45 та ІММЛШ<125 г/м2), концентрична гіпе-
ртрофія (ВТС≥0,45 та ІММЛШ≥125 г/м2), ексцентри-
чна гіпертрофія (ВТС<0,45 та ІММЛШ≥125 г/м2). 
Розраховували інтегральні гематологічні показники 
інтоксикації: лейкоцитарний індекс інтоксикації за 
Каль-Каліфом (ЛІІ, норма 0,3–1,5 у.о), індекс зсуву 
лейкоцитів за Н.І. Яблучанським (ІЗЛ, норма  
1,5–2,5 у.о.) [2, 8]. Функції печінки і нирок оцінюва-
ли за рівнем білірубіну, аланінамінотрансферази 
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(АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), сечови-
ни, креатиніну. 

Дослідження проведене відповідно до основ-
них біоетичних норм Гельсінської декларації Всес-
вітньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення науково-медичних досліджень із поправ-
ками (2000, з поправками 2008), Універсальної де-
кларації з біоетики та прав людини (1997), Конвен-
ції Ради Європи з прав людини та біомедицини 
(1997). Письмова інформована згода була отрима-
на у кожного учасника дослідження. 

Статистичну обробку отриманих результатів 
проводили з використанням статистичних пакетів 
програм "Statistica for Windows 5.0" (Statsoft, USA). 

Параметричні показники порівнювали за допомо-
гою U-критерію Манн-Уітні (медіана [нижній-верхній 
квартиль]). Зв'язок між якісними характеристиками 
визначали за критерієм Фішера, а кореляційні зв'я-
зки – за критерієм Кендалла (τ). 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Встановлено, що у загальній групі хворих з ХСН 
зустрічалися різні рівні вивчених гематологічних 
індексів, що відповідає даним літератури [1, 2, 5, 
8]. Високий рівень ЛІІ (більше 1,5 у.о) був діагнос-
тований у 25% (n = 38) хворих, більше 4 у.о. – у 6% 
(n = 9), що може вказувати на виражений бактеріа-
льний компонент ендогенної інтоксикації, а у 10% 
(n = 15) осіб ЛІІ був менше 0,3, що може свідчити 
про декомпенсацію систем кровотворення [5]. Ви-
сокий рівень ІЗЛ діагностований у 30% (n = 45) хво-
рих, а у частини пацієнтів (22%, n = 33) було вияв-
лено його зниження. У той же час встановлені ко-
реляційні зв'язки (істотні, р<0,05 і тенденція досто-
вірного зв'язку, р<0,1) між ФК хронічної СН і ЛІІ  
(τ = 0,21; р = 0,0002), ІЗЛ (τ = 0,16; р = 0,005); між 

ФВ лівого шлуночка і ЛІІ (τ = -0,21; р = 0,0003), ІЗЛ 

(τ = -0,13, 0,02); між КДР лівого шлуночка і ЛІІ  
(τ = 0,18; р = 0,006), ІЗЛ (τ = 0,14; р = 0,05). Отже, з 
більш високим ФК серцевої недостатності, систолі-
чною дисфункцією і дилатацією лівого шлуночка 
асоціюються більш високі рівні показників ЛІІ, ІЗЛ, 
що слід враховувати при виборі тактики ведення 
хворого. 

До метаболічних показників СЕІ відносять такі 
біохімічні показники, як білірубін, сечовина, креати-
нін, альбумін, АСТ, АЛТ, які часто не оцінюються в 
медичній практиці [3, 5]. У той же час встановлені 
істотні кореляційні зв'язки між ЛІІ і АЛТ (τ = 0,13;  

р = 0,04), білірубіном (τ = 0,19; р = 0,02), між ІЗЛ і 
АЛТ (τ = 0,17; р = 0,01), білірубіном (τ = 0,14;  
р = 0,03), що узгоджується з даними літератури, 
згідно з якими основним компонентом СЕІ є печін-
кова дисфункція [7]. 

З метою виявлення клінічних, лабораторних та 
ехокардіографічних особливостей перебігу ХСН на 
фоні анемії усіх пацієнтів залежно від рівня гемо-
глобіну було поділено на дві групи: 1 групу склали 
хворі з рівнем гемоглобіну ≤110 г/л (27%, n = 40),  
2 групу – з рівнем >110 г/л (73%, n = 110). Групи 
хворих були співставні за віком, індексом маси тіла 
(ІМТ), клінічними характеристиками (стабільна сте-
нокардія, Q-інфаркт міокарда в анамнезі, цукровий 
діабет 2-го типу, порушення ритму і провідності, 
р>0,05) (табл. 1).  

За результатами кореляційного аналізу вияв-
лені істотні зв'язки між рівнем гемоглобіну та показ-
никами СЕІ – ЛІІ (τ = -0,13; р = 0,03), ІЗЛ (τ = -0,15; 

Таблиця 1 – Клінічна характеристика пацієнтів із ХСН 

Характеристика 1 группа  
(n=40) 

2 группа 
 (n=110) 

Вік, роки 61 [54-68] 60 [53-66] 

ІМТ, кг/м² 25 [24-27] 26 [24-30] 

Стабільна стенокардія 37% 39% 

Q-ІМ в анамнезі 63% 61% 

Цукровий діабет 2 типу 
(компенсований) 

15% 9% 

Порушення ритму і провідності 13% 16% 

Таблиця 2 – Показники СЕІ, Ехо-КГ параметрів серця  
у хворих з ХСН 

Показники СЕІ 1 группа 2 группа р 

ЛІІ, у.о 1,2 [0,7-1,9] 0,8 [0,5-1,4] 0,04 

ІЗЛ, у.0 2,3 [1,9-4,0] 1,9 [1,4-2,6] 0,001 

АЛТ,  
мкмоль/(мл·год) 0,49 [0,33-0,77] 0,36 [0,20-0,56] 0,02 

АСТ, 
мкмоль/(мл·год) 0,41 [0,32-0,57] 0,30 [0,20-0,43] 0,01 

Білірубін, 
мкмоль/л 12,9 [8,4-16,5] 11,3 [8,8-15,5] – 

ФВ ЛШ, % 47% [43-55] 53% [45-60] 0,04 

ЛП, см 4,2 [3,9-4,5] 4,15 [3,7-4,4] – 

КДР ЛШ, см 5,4 [4,8-5,8] 5,1 [4,7-5,6] 0,08 

ІММЛШ, г/м2 124 [103-139] 131 [108-162] 0,08 

Типи геометрії 
Нормальна гео-
метрія, % 17,5 19 – 

Концентричне 
ремоделювання, 
% 

32,5 25,5 – 

Концентрична 
гіпертрофія, % 12,5 30 0,03 

Ексцентрична 
гіпертрофія, % 37,5 25,5 – 

Ексцентрична 
гіпертрофія з 
дилатацією, % 

20 14 – 
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р = 0,01), АЛТ (τ = -0,28; р<0,005), АСТ (τ = -0,31; 
р<0,005); між рівнем гемоглобіну та ехокардіогра-
фічними параметрами – ФВ лівого шлуночка  

(τ = 0,16, р = 0,007), КДР лівого шлуночка (τ = -

0,14, р = 0,02), ІММЛШ (τ = 0,12; р = 0,03).  
Були проаналізовані інтегральні, метаболічні 

показники СЕІ та ехокардіографічні параметри сер-
ця, типи геометрії ЛШ у пацієнтів із ХСН в залежно-
сті від наявності або відсутності анемії (табл. 2). У 
хворих з ХСН та супутньою анемією виявлено істо-
тно вищий рівень ендогенної інтоксикації за ЛІІ, 
ІЗЛ, АСТ, АЛТ, істотно нижчі значення ФВ лівого 
шлуночка. Встановлена тенденція (р<0,1) до збіль-
шення КДР лівого шлуночка та зменшення ІММЛШ 
(табл. 2). 

У хворих 1 групи на відміну від осіб 2 групи 
частіше виявляли високий рівень ЛІІ (27,5% проти 
24,5%) і ІЗЛ (37,5% проти 27%), але відмінності між 
групами не істотні. Що стосується ехокардіографіч-
них показників, то у хворих з ХСН і проявами ане-
мічного синдрому частіше виявляли систолічну 

дисфункцію ЛШ (40% і 24,5%, р = 0,07) та ексцент-
ричну гіпертрофію ЛШ (37,5% і 25,5%, р>0,05). У 
пацієнтів із ХСН та анемічним синдромом змен-
шення ІММЛШ можна пояснити переважанням екс-
центричної дилатаційної гіпертрофії з потоншен-
ням стінок ЛШ, що збігається з даними літератури 
[11]. 

Висновок. У пацієнтів із ХСН ішемічної етіоло-
гії наявність анемічного синдрому асоціюється з 
вищими показниками СЕІ (ЛІІ, ІЗЛ), з печінковою 
дисфункцією, з дилатацією та систолічною дисфун-
кцією лівого шлуночка, переважанням ексцентрич-
ної дилатаційної гіпертрофії та зменшенням 
ІММЛШ, що слід враховувати при виборі тактики 
ведення хворого. 

Перспективи подальших досліджень. Перс-
пективою подальших досліджень у цьому напрямку 
є вивчення синдрому ендогенної інтоксикації у па-
цієнтів із ХСН та систолічною дисфункцією лівого 
шлуночка з метою покращення якості життя у даної 
категорії пацієнтів. 
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УДК 616.12-008.46-036.12+616.155.194]-073.7-071 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
И АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
Филипюк А. Л., Зенин В. В. 
Резюме. В работе представлены результаты анализа клинических, лабораторных и структурно-

функциональных показателей сердца у 150 пациентов с хронической сердечной недостаточностью ише-
мической этиологии. Установлено, что у пациентов с ХСН наличие анемического синдрома ассоциирует-
ся с высокими показателями СЭИ, с систолической дисфункцией и дилатацией левого желудочка, преоб-
ладанием эксцентричной дилатационной гипертрофии и уменьшением ИММЛЖ, что следует учитывать 
при выборе тактики ведения больного. 

Ключевые слова: синдром эндогенной интоксикации, хроническая сердечная недостаточность, ане-
мический синдром. 
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Clinical-Laboratory and Echocardiographic Indicators in Patients  
with Chronic Heart Failure and Anemic Syndrome 
Filipyuk A., Zenin V.  
Abstract. Anemia is one of the serious complications of chronic heart failure (CHF) and is associated with 

an increased risk of mortality and high hospitalization rates. The purpose of the study was to estimate the clini-
cal-laboratory and echocardiographic indicators in patients with chronic heart failure and anemic syndrome.  

Materials and methods. This study involved 150 male patients aged 35–78 years (median 58 years) diag-
nosed with chronic heart failure (CHF) on the background of coronary heart disease (stable angina and prior 
myocardial infarction). IHD diagnosis was made based on exercise testing, coronary angiography, electrocardi-
ography, echocardiography. The diagnosis of anemia was confirmed at the concentration of hemoglobin less 
than 110 g/l. General clinical examinations, laboratory (integral indices of endogenous intoxication, bilirubin, 
aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, urea, creatinine) and echocardiographic (left ventricular 
ejection fraction, heart chambers in diastole, left ventricular hypertrophy and geometric remodeling: normal, con-
centric remodeling, concentric hypertrophy, eccentric hypertrophy) investigations were performed.  

Statistical analysis was done using Statistica for Windows 5.0 program. Data are presented as the median 
[lower-upper quartiles], comparisons between groups were made using the Mann-Whitney U-test. Categorical 
data were assessed using the Fisher exact test, the correlation between variables – by Kendall's correlation test. 

Results. Patients were divided into two groups: group 1 – 40 (27%) patients with CHF and anemic syn-
drome and group 2 – 110 (73%) patients with CHF without anemic syndrome. It was estimated, that the patients 
of two groups did not differ significantly in age, presence of any arrhythmia, previous Q-infarction, diabetes mel-
litus, obesity. According to correlation analysis results a significant correlation has been found between hemo-

globin and indices of endogenous intoxication: leukocyte index of intoxication (τ = –0,13; р = 0,03), leukocyte 

shift index (τ = -0,15; р = 0,01), aspartate aminotransferase (τ = -0,31; р<0,005), alanine aminotransferase  

(τ = -0,28; р<0,005); between hemoglobin and left ventricular ejection fraction (τ = 0,16, р = 0,007), left ventricle 

end-diastolic diameter (τ = -0,14, р = 0,02), left ventricular mass index (τ = 0,12; р = 0,03). Significantly (р<0,05) 
higher level of endogenous intoxication (leukocyte index of intoxication, leukocyte shift index, aspartate ami-
notransferase, alanine aminotransferase), lower values of left ventricular ejection and tendency (р<0,1) for 
higher values of left ventricle end-diastolic diameter, left ventricular mass index have been found in patients with 
CHF and anemic syndrome compared without anemic syndrome. 

Conclusions. The presence of anemia syndrome in patients with CHF is associated with higher indices of 
endogenous intoxication, with systolic dysfunction and left ventricular dilatation, predominance of eccentric di-
lated hypertrophy and decreased left ventricular mass index, which is important to consider in diagnostic proc-
ess and treatment. 

Keywords: endogenous intoxication, chronic heart failure, anemic syndrome. 
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