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Метою даної роботи було проаналізувати ре-
зультати лікування пацієнтів з гострим коронарним 
синдромом за допомогою івабрадину в комбінації з 
бісопрололом та для досягнення ефективного конт-
ролю частоти серцевих скорочень. У порівнянні з 
бісопрололом у якості монотерапії, івабрадин, в по-
єднанні з бісопрололом, в ранньому (3–4-денному) 
періоді лікування асоціювався з частішим досягнен-
ням цільової частоти серцевих скорочень при мен-
шій імовірності побічних ефектів. 62% пацієнтів пока-
зали покращення за допомогою івабрадину. Незнач-
не зменшення частоти серцевих скорочень протягом 
перших 3–7 днів після госпіталізації було пов'язане з 
підвищеним ризиком рецидиву стенокардії або інфа-
ркту міокарда незалежно від способу зниженням 
пульсу. Враховуючи вибіркове зниження швидкості 
без втрати скорочувальної здатності, монотерапія 
бісопрололом показує ефективний контроль частоти 
серцевих скорочень у пацієнтів з гострим коронар-
ним синдромом ГКС, але комбінована терапія з вико-
ристанням івабрадину та бісопрололу показала кра-
щі результати протягом перших 3–4 днів лікування.  

Ключові слова: гострий коронарний синдром, 
бісопролол, івабрадин. 

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом НДР 
«Патогенетичне обґрунтування медикаментозного 
лікування хворих на ішемічну хворобу серця з враху-
ванням нейрогуморальних чинників факторів ризику 
та супутніх захворювань на стаціонарному та амбу-
латорному етапі реабілітації», № держ. реєстрації  
0112U003540. 

Вступ. Досить високий рівень смертності в Укра-
їні від ішемічної хвороби серця поза стаціонарами 
обумовлений низьким рівнем виявлення та діагнос-
тики гострого коронарного синдрому (ГКС). Одним з 
провідних факторів, що впливає на короткочасний та 
віддалений прогнози хворих, які перенесли гострий 
інфаркт міокарда (ІМ), є частота серцевих скорочень 
(ЧСС). Застосування івабрадину зменшує ЧСС за 
рахунок пригнічення електричної активності синусо-
вого вузла, що призводить до зниження серцевого 
ритму, збільшення діастолічного часу перфузії, як 

наслідок зниження споживання міокардом кисню без 
шкідливих змін – рівня артеріального тиску, коронар-
ного кровопостачання і скоротливої здатності міокар-
да [1, 5]. У пацієнтів з коронарною недостатністю і 
зниженою фракцією викиду івабрадин продемонст-
рував позитивний ефект у покращенні клінічних ре-
зультатів при додаванні до стандартної терапії [2, 6]. 
Тим не менше, не було визначено чіткого значення 
застосування івабрадину при ГКС. 

Мета дослідження. Метою даної роботи є ви-
значення потенційного значення івабрадину в клініч-
ному контексті лікування хворих на ГКС.  

Матеріали та методи дослідження. У дослід-
ження були включені 135 пацієнтів на ГКС. Проводи-
ли оцінку та можливість оптимізації лікування та клі-
нічно-прогностичну ролі зниження ЧСС при застосу-
ванні івабрадину. Усі хворі були розподілені на гру-
пи: хворі з діагнозом нестабільної стенокардії –  
62 особи (45,9%), хворі на ІМ без елевації ST –  
52 особи (38,5%), хворі на ІМ з елевацією ST –  
21 особа (15,5%), серед яких тромболізис був прове-
дений у 4 (33%) випадках. Медикаментозна терапія 
відповідала національним рекомендаціям ведення 
хворих з ГКС. Крім клінічних та гемодинамічних пока-
зників, проводився аналіз причин не призначення 
бета-АБ, визначалась частота досягнення цільових 
значення ЧСС, динаміка ЧСС і АТ на тлі лікування 
бета-АБ, причини, які обмежували титрування доз 
бета-АБ, частота побічних ефектів бета-АБ, харак-
тер перебігу захворювання на госпітальному етапі в 
залежності від особливостей застосування бета- АБ. 
Рівень ЧСС, АТ, показники ЕКГ оцінювались при 
надходженні хворого у стаціонар, в гострому періоді 
(на 2–4 добу, умовно на 3 добу), у підгострому періо-
ді (на 14 добу) перебування у стаціонарі. Хворі, роз-
поділені в групи прийому бісопрололу з метою конт-
ролю ЧСС (група І, 93 пацієнти) та бісопрололу в 
комбінації з івабрадином (група ІІ, 42 пацієнти), Гру-
пи були тотожні за основними клініко-демогра-
фічними показниками.  

Дослідження проведене відповідно до основних 
біоетичних норм Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації про етичні принципи проведення 
науково-медичних досліджень із поправками (2000, з 
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поправками 2008), Універсальної декларації з біоети-
ки та прав людини (1997), Конвенції Ради Європи з 
прав людини та біомедицини (1997). Протокол дослід-
ження було затверджено етичним комітетом ВДНЗ 
України «Буковинський державний медичний універ-
ситет» (Чернівці, Україна). Письмова інформована 
згода була отримана у кожного учасника дослідження.  

Математичний аналіз отриманих результатів 
проводили оцінюючи середнє значення та стандарт-
не відхилення середнього значення. Вірогідність 
кількісних показників визначалась методом контро-
лю «нульової гіпотези» з використанням t-критерію 
Стьюдента (для рівних та нерівних дисперсій – пере-
віряли згідно критерія Фішера), вірогідними вважали-
ся результати з показником р<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз основних параметрів клініко-інструменталь-
ного дослідження показав, що достовірних відмінно-
стей між хворими досліджуваних груп на початку 
лікування не виявлено. Рівень ЧСС і АТ при надхо-
дженні у стаціонар та на 3-й день лікування в обох 
групах суттєво не відрізнялись. Більше ніж у полови-
ни випадків в обох групах рівень ЧСС зменшувався – 
у 49 хворих (44,6%) І групи і 24 (57,1%) – ІІ групи 
(р=0,55), відповідно. У порівнянні з бісопрололом в 
якості монотерапії, комбіноване застосування іваб-
радину та бісопрололу на початку лікування було 
пов'язане з більш частим досягненнями цільової 
значення ЧСС та меншою ймовірністю побічних ефе-
ктів [2, 3]. Більш значне зниження ЧСС у 62% пацієн-
тів, спостерігалися у комбінації з івабрадином. Ці-
льовий рівень САТ вдалось досягнути у 54 (57,2%) і 
31 (73,8%) пацієнтів (р=0,21), ДАТ – у 65 (68,9%) і 34 
(81,9%) хворих (р=0,47), а САТ і ДАТ – у 54 (54,1%) і 
28 (68,6%) хворих (р=0,39) І і ІІ груп, відповідно. На 
14 добу цільовий рівень ЧСС був досягнутий у 58 
(62,4%) пацієнтів І групи та у 34 (83%) хворих ІІ групи 
(р=0,05). Цільові рівні САТ і ДАТ були досягнуті у всіх 
хворих порівнюваних груп. Незначне зниження ЧСС 
впродовж першого тижня госпіталізації було пов'яза-
но з підвищеним ризиком рецидиву стенокардії або 
інфаркту міокарда пульсу без урахування зниження 
режиму лікарського засобу.  

Аналізуючи причини, які обмежували можливість 
досягнення цільового значення ЧСС, визначено, у  
І групі у 14 (13%) випадках відзначалась симптома-
тична гіпотонія (у 1 хворого, супроводжувалась роз-
витком АВ-блокади 1 ст.), у 5 (4,3%) – розвиток брон-

хообструктивного синдрому, у 16 (17,7%) – тільки 
порушення АВ-провідності до 1-2 ступеня. Бісопро-
лол не був відмінений у жодному випадку. Гіпотонія, 
порушення АВ-провідності та бронхообструкція усу-
нені зменшенням дози препарату, корекцією доз 
інгібіторів АПФ і діуретиків, короткочасним призна-
ченням бронходилятаторів. У ІІ групі транзиторні 
зорові симптоми були причиною для відмови від по-
дальшого збільшення дози тільки івабрадину серед 
4 (9,5%) пацієнтів при досягненні середнього значен-
ня ЧСС 66 уд/хв.  

Ускладнення перебігу ГКС у вигляді рецидиву ІМ 
та/або післяінфарктної стенокардії було зафіксовано 
у 33 (35,5%) І групи і 13 (18,5%) хворих ІІ групи 
(р=0,70). Разом з тим, при достовірно вищих значен-
нях ЧСС, під час дослідження, у хворих з ускладне-
ним перебігом ГКС (підгрупи А) ступінь зниження 
ЧСС була достовірно меншою, ніж серед хворих без 
варіантної стенокардії та/або рецидиву ІМ (підгрупи 
В) під час усіх етапів госпітального спостереження. 
Таку ж динаміку змін ЧСС можна простежити в обох 
групах корекції ЧСС. Максимальне зменшення ЧСС 
ми спостерігали з перших діб дослідження, що було 
спільним для двох порівнюваних груп. Враховуючи 
вибіркове зниження ЧСС без втрати скоротливості 
міокарда, івабрадин може виявитися ефективним 
для лікування ГКС без зниження фракції викиду  
[3, 4]. 

Висновки. Застосування бісопрололу у якості 
монотерапії для контролю серцевого ритму показує 
ефективний контроль ЧСС у хворих на ГКС, але з 
використанням комбінованої терапією івабрадин та 
бісопролол виявлені кращі результати впродовж 
перших 3–4 днів лікування. Недостатнє зниження 
ЧСС у пацієнтів з ГКС впродовж перших 3–7 днів 
госпіталізації, пов'язані з підвищеним ризиком післяі-
нфарктної стенокардії або рецидиву інфаркту міока-
рда. Подальше вдосконалення тактики лікування, а 
саме визначення можливості комбінування івабради-
ну і бета-адреноблокаторів дозволить зменшити 
прояви побічних ефектів та покращити віддалений 
прогноз у хворих з гострим коронарним синдромом. 

Перспективи подальших досліджень. Подаль-
ше вдосконалення терапевтичної тактики, визначення 
можливих комбінацій інгібітора If-каналів синусового 
вузла та β-адренорецепторів дозволить зменшити 
побічні ефекти та покращити віддалений прогноз у 
хворих на гострий коронарний синдром. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ  
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
Гречко С. И., Трефаненко И. В., Полищук А. Ю., Турубарова-Леунова Н. А. 
Резюме. Целью нашей работы было проанализировать результат лечения у пациентов с острым коро-

нарным синдромом с использованием ивабрадина в сочетании с бисопрололом и добиться эффективного 
контроля сердечного ритма у пациентов с ОКС. По сравнению с бисопрололом в качестве монотерапии 
ивабрадин в сочетании к бисопрололом в ранний (3–4-дневный) период лечения, ассоциировался с более 
частым достижением целевого сердечного ритма при меньшей вероятности побочных эффектов. 62% паци-
ентов показали улучшение с ивабрадином. Незначительное снижение частоты сердечных сокращений в 
течение первых 3–7 дней госпитализации было связано с повышенным риском рецидивной стенокардии или 
инфаркта миокарда независимо от режима снижения уровня пульса. Учитывая выборочное снижение скоро-
сти без потери сократимости, монотерапия бисопрололом показывает эффективный контроль сердечного 
ритма у пациентов с острым коронарным сиднромом, однако комбинированная терапия с использованием 
ивабрадина и бисопрололоа показала лучшие результаты в течение первых 3–4 дней лечения.  

Ключевые слова: острый коронарный синдром, бисопролол, ивабрадин. 
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Complex Heart Rate Control in Patients with Acute Coronary Syndrome 
Grechko S., Trefanenko I., Polishchuk O., Turubarova-Leunova N.  
Abstract. One of the main factors influencing a short-term and remote prognosis of patients, who experienced 

acute myocardial infarction, is heart rate. Ivabradine usage decreases HR at the expense of inhibition of electric 
activity of the sinoatrial node (Keith-Flack node) resulting in reduction of heart rhythm, increase of diastolic time 
during perfusion as a result of decreased oxygen supply to the myocardium without any harmful changes – arterial 
pressure values, coronary blood supply and contractile capacity of the myocardium.  

Materials and methods. 135 patients with ACS were included into the study. The possibility to improve treat-
ment and clinical-prognostic role of ACS reduction was assessed with Ivabradine usage. Pharmacological therapy 
correlated with national recommendations concerning management of patients with ACS. The rates of HR, BP, ECG 
indices were assessed after admission to the hospital: during an acute period (on the 2-4th day, the 3rd day on an 
average), during subacute period (on the 14th day) of staying in the hospital.  

The patients were divided into two groups: the one included patients receiving Bisoprolol with the aim to control 
HR (group І, 93 patients), and another one – patients receiving Bisoprolol in the combination with Ivabradine (group 
ІІ, 42 patients). Analysis of the main parameters of the clinical-instrumental examination was not indicative of reli-
able differences between the patients of the examined groups at the beginning of treatment. The target levels of SP 
and DP were achieved in all the patients of the examined groups. The patients with complicated course of ACS 
(subgroup A) demonstrated reliably lower decrease of HR, than those without variant angina and/or relapse of MI 
(subgroup B) during all the stages of the hospital investigation. Similar dynamics of HR changes can be found in 
both groups of HR correction. Maximal decrease of HR was found since the first days of the study, which was simi-
lar for both groups of comparison. Considering selective decrease of HR without loss of the myocardial contractility, 
Ivabradine can be recommended as an effective agent to treat ACS without decrease of ejection fraction. 

Monotherapy with Bisoprolol is indicative of an effective control of the heart rhythm in patients with ACS, but 
after a combined therapy with Ivabradine and Bisoprolol better results were found during the first 3–4 days of treat-
ment. Insufficient decrease of HR in patients with ACS during the first 3–7 days of hospitalization is associated with 
an increased risk of post-infarction angina or relapse of myocardial infarction. 

Keywords: acute coronary syndrome, Bisoprolol, Ivabradine. 
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