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У статті визначено та проведено оцінку показ-
ників діастолічної функції лівого шлуночка у хворих 
на ішемічну хворобу серця в залежності від наяв-
ності цукрового діабету 2 типу шляхом обстеження 
63 хворих. 

При приєднанні цукрового діабету 2 типу від-
мічалось підвищення Е на 12,1% (р<0,05), А – на 
22,1% (р<0,05); Е/А зменшилось на 12% (р<0,05), 
IVRT – на 3,9 %, DT – на 5,6%, що відповідає діасто-
лічній дисфункції лівого шлуночка за типом пору-
шення релаксації. У хворих на ішемічну хворобу 
серця та цукрового діабету 2 типу найсильніші коре-
ляційні зв’язки виявлені між HbA1с та Е (r = 0,78; 
р < 0,05) і Е/А (r = 0,61; р < 0,05), слабші – між HbA1с 
та А (r = 0,31; р < 0,05). В цій групі також виявлені 
сильні зв’язки між ТГ та Е (r = 0,46; р < 0,05); А  
(r = 0,52; р < 0,05) і Е/А (r = 0,49; р < 0,05); між ЗХ та 
Е (r = 0,51; р < 0,05) та А (r = 0,48; р < 0,05); а також 
між ХС ЛПНЩ та Е (r = 0,39; р < 0,05) та А (r = 0,41; 
р < 0,05). Слабші зв’язки між ТГ та IVRT (r = 0,32; 
р < 0,05); а також між Е/А та и ЗХС (r = 0,35; р < 0,05) 
та IVRT (r = 0,29; р < 0,05) і ХС ЛПНЩ (r = 0,34; 
р < 0,05) та ХС ЛПНЩ і DT (r = 0,32; р < 0,05); а  
також між ХС ЛПДНЩ та Е (r = 0,28; р < 0,05), А  
(r = 0,32; р < 0,05), Е/А = (r = 0,28; р < 0,05), IVRT 
(r = 0,26; р < 0,05), DT = (r = 0,3; р < 0,05). У хворих 
тільки на ішемічну хворобу серця встановлено слаб-
кі зв’язки між ТГ і Е (r = 0,27; р < 0,05); та між ХС 
ЛПДНЩ і Е/А (r = 0,25; р < 0,05). 

70,3% пацієнтів з ішемічною хворобою серця та 
цукрового діабету 2 типу мали трансмітральний 
кровоток за типом псевдонормалізації; 21,6% – рес-
триктивний тип; 5,4% – тип порушення релаксації, 
2,7% – нормальний тип. 50% хворих на ізольовану 
ішемічну хворобу серця мали тип псевдонормаліза-
ції, 30,7% – тип порушення релаксації, 11,5% – рес-
триктивний тип та 7,7% – нормальний тип. 

У хворих на ішемічну хворобу серця діастоліч-
на дисфункція лівого шлуночка більш виражена 
при приєднанні цукрового діабету 2 типу, що, ймо-
вірно, пов’язано з швидшим структурно-функціо-

нальним ремоделюванням лівого шлуночка та асо-
ційовано з метаболічними порушеннями. У хворих 
на ізольовану ішемічну хворобу серця частіше зу-
стрічаються тип псевдонормалізації та порушення 
релаксації, а у хворих на ішемічну хворобу серця 
та цукрового діабету 2 типу – тип псевдонормаліза-
ції та рестриктивний тип. 

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, цук-
ровий діабет 2 типу, діастолічна дисфункція, тип 
трансмітрального кровотоку, вуглеводний обмін, 
ліпідний обмін. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Стаття є фрагментом науково-
дослідних робіт кафедри внутрішньої медицини 
№ 2, клінічної імунології та алергології імені акаде-
міка Л. Т. Малої Харківського національного медич-
ного університету МОЗ України «Ішемічна хвороба 
серця за умов поліморбідності: патогенетичні аспек-
ти розвитку, перебігу, діагностики й удосконалення 
лікування», № держ. реєстрації 0118U000929. 

Вступ. Серцево-судинні захворювання займа-
ють провідні позиції в структурі захворюваності та 
смертності в Україні, тому вивчення особливостей 
їх патогенезу є актуальною проблемою медицини. 
У той же час, порушення обміну глюкози і, зокрема, 
цукровий діабет (ЦД) є одними з найпоширеніших 
загрозливих факторів ризику розвитку серцево-
судинних подій. [1] У хворих з ЦД 2 типу перебіг 
ішемічної хвороби серця (ІХС) значно ускладняєть-
ся, у таких хворих частіше зустрічається резистент-
ність до антигіпертензивних та гіполіпідемічних 
препаратів. Відомо, що близько 75% хворих на ЦД 
помирають саме в результаті розвитку гострих кар-
діо-васкулярних подій, що частіше за все обумов-
лені атеросклерозом [2].  

Багаточислені дослідження показали, що існує 
міцний патогенетичний зв'язок між розвитком ІХС та 
ЦД 2 типу. Так, дослідження DECODE доводить, що 
на смертність від кардіоваскулярних ускладнень 
значний вплив має підвищений рівень глюкози  
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крові, рівень же гликозильованого гемоглобіну 
(НbА1с) має нижчий вплив на цей показник [3]. Од-
нак, низка питань у цьому аспекті залишаються 
невизначеними, тому вивчення цієї коморбідності 
продовжується й досі.  

Відомо, що ЦД 2 типу призводить до гіперакти-
вації системи запалення, результатом якої є підви-
щення рівнів цитокінів [3]. Високий рівень цитокінів 
призводить до підвищення ригідності міокарду та 
порушення діастоличної функції міокарду. Діасто-
лічна дисфункція, у свою чергу, сприяє розвитку 
систолічної дисфункції, внаслідок чого і прогресує 
хронічна серцева недостатність (ХСН) [1]. Таким 
чином, судинне ураження є ключовою спільною 
патогенетичною ланкою в патогенезі ІХС та ЦД 
2 типу. Проте, залишається невизначеними низка 
питань щодо формування діастолічної дисфункції 
лівого шлуночка у хворих на ІХС та ЦД 2 типу.  

Мета дослідження – визначити та провести 
оцінку показників діастолічної функції лівого шлу-
ночка у хворих на ішемічну хворобу серця в залеж-
ності від наявності цукрового діабету 2 типу. 

Матеріал та методи дослідження. У рамках 
дизайну дослідження нами було обстежено 63 хво-
рих, серед яких було 30 чоловік (47,17 %) та 
33 жінок (52,83 %), середній вік склав 65,3+6,4 роки. 
Всі пацієнти перебували на лікуванні у кардіологіч-
ному відділенні КНП «Міська клінічна лікарня  
№ 27» Харківської міської ради, що є базовим ліку-
вальним закладом кафедри внутрішньої медицини 
№ 2, клінічної імунології і алергології імені академі-
ка Л. Т. Малої Харківського національного медич-
ного університету. Хворі з ІХС були розподілені на 
групи у залежності від наявності ЦД 2 типу. До ос-
новної групи увійшли 37 хворих на ІХС та ЦД 2 ти-
пу середнім віком 66,2±3,42 років. У групу порів-
няння увійшли 26 хворих на ІХС та без ЦД 2 типу, 
середній вік в цій групі склав 64,8±2,13 роки. Групу 
контролю склали 18 практично здорових осіб. У цю 
групу увійшли 8 жінок (44,44 %) та 10 чоловіків 
(55,55 %). Середній вік у осіб цієї групи складав 
53,7±3,11 років. 

Пацієнти з супутніми хронічними захворюван-
нями респіраторної, сечовидільної та травної сис-
теми, а також онкологічними захворюваннями та 
захворюваннями сполучної тканини не включались 
в дослідження. Діагноз ІХС та ЦД 2 типу встанов-
лювали згідно чинних наказів МОЗ України [11,12].  

Дослідження виконані з дотриманням основних 
положень «Правил етичних принципів проведення 
наукових медичних досліджень за участю люди-
ни», затверджених Гельсінською декларацією 
(1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви ЄЕС 
№ 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ України  
№ 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 р., 

№ 616 від 03.08.2012 р. Кожен пацієнт підписував 
інформовану згоду на участь у дослідженні, і вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Для встановлення гемодинамічних параметрів 
лівого шлуночка (ЛШ) використовували ехокардіог-
рафічне обстеження (Ехо-КГ) на ультразвуковому 
апараті RADMIR (Ultima PRO 30) (Україна). Під час 
обстеження хворим визначали такі параметри діас-
толічної функції: максимальну швидкість раннього 
(Е) (см/с) і максимальну швидкість пізнього (А)  
(см/с) наповнення ЛШ, відношення максимальних 
швидкостей потока через мітральний клапан (Е/А) 
(од), час уповільнення кровотоку в фазу раннього 
діастолічного наповнення (DT) (мс), тривалість 
ізоволюметричного розслаблення міокарду ЛШ 
(iVRT) (мс). За допомогою імпульсного доплерівсь-
кого дослідження трансмітрального кровотоку та 
кровотоку в легеневих венах за цими показниками 
оцінювали діастолічну функцію ЛШ. 

Визначення функціонального класу ХСН про-
водили згідно з класифікацією Нью-Йоркської асо-
ціації кардіологів (NYHA) (1964 г.), з використанням 
тесту 6-хвилинної ходьби [10]. Критерієм включен-
ня в дослідження була наявність ХСН II – III функ-
ціональних класів за NYHA. 

Для встановлення діагнозу ЦД 2 типу визнача-
ли глюкозу сироватки крові натще та глікозильова-
ний гемоглобін (HbA1с). Вміст глюкози в сироватці 
капілярної крові, взятої натщесерце, визначали 
глюкозо-оксидантним методом. Рівень глікозильо-
ваного гемоглобіну у цільній крові визначали за 
допомогою фотометричного методу за допомогою 
тест-системи фірми «Реагент» (Україна) згідно з 
інструкцією [12].  

У всіх хворих визначали загальний холестерин 
(ЗХС) сироватки крові та за фракціями: ліпопротеї-
ди низької щільності (ХС ЛПНЩ), ліпопротеїди ду-
же низької щільності (ХС ЛПДНЩ), ліпопротеїди 
високої щільності (ХС ЛПВЩ), тригліцеріди (ТГ) та 
розраховували коефіцієнт атерогенності за стан-
дартною формулою. 

Математичну обробку результатів проводили 
за допомогою пакету програм «Statistica 8,0» 
(StatSoft Inc, США). Для статистичного аналізу ви-
бірок, що підлягають законам Гаусівського розподі-
лу, користувалися стандартною програмою для 
розрахунку середніх арифметичних величин 
(M+m), визначення t-критерію Стьюдента, рівня 
вірогідностей даних (р). Статистично достовірними 
вважали відмінності середніх величин при р <0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Було досліджено показники діастолічної функції 
міокарду ЛШ у хворих на ІХС в поєднанні або без 
поєднання з ЦД типу. Дані, отримані в ході цього 
дослідження, наведені в таблиці 1. 
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Було визначено, що у хворих на ІХС в залеж-
ності від наявності ЦД 2 типу присутні значні від-
мінності у величинах показників, які демонструють 
діастолічну дисфункцію. Таким чином, під час при-
єднання ЦД 2 типу, відмічалось підвищення показ-
нику Е на 12,1 % (р<0,05), у той час, як показник А 
зріс на 22,1% (р<0,05), а співвідношення Е/А було 
меншим у хворих з ЦД 2 типу на 12% (р<0,05). По-
казник IVRT незначно зменшився на 3,9 % під час 
приєднання ЦД 2 типу, а показник DT – на 5,6%. 
Такі дані свідчать про сповільнення процесу релак-
сації ЛШ, що відповідає діастолічній дисфункції ЛШ 
за типом порушення релаксації. 

Було вивчено силу зв’язків між ехокардіографі-
чними показниками діастолічної функції та показ-
никами вуглеводного обміну у хворих на ІХС з су-
путнім ЦД 2 типу. Результати цих спостережень 
наведені в таблиці 2. У хворих на ІХС та ЦД 2 типу 
найбільш сильні кореляційні зв’язки виявлені між 
рівнем HbA1с та показником Е (r = 0,78; р < 0,05) та 
між рівнем HbA1с та показником Е/А (r = 0,61; 
р < 0,05). Більш слабкий кореляційний зв’язок вста-
новлений між рівнем HbA1с та показником А  
(r = 0,31; р < 0,05). Кореляційних зв’язків достат-
ньої сили між рівнем глюкози та показниками  

діастолічної функції, що демонструють діастолічну 
дисфункцію ЛШ, виявлено не було. 

Також було вивчено характер зв’язків між ехо-
кардіографічними показниками діастолічної функції 
ЛШ та показниками вуглеводного обміну у хворих 
на ІХС без ЦД 2 типу. Отримані дані наведені в 
таблиці 3. Продемонстровано, що в цьому дослі-
дженні кореляційних зв’язків достатньої сили між 
показниками діастолічної функції та показниками 
вуглеводного обміну у хворих на ІХС без ЦД 2 типу 
виявлено не було. 

Також було досліджено кореляційні зв’язки між 
ехокардіографічними показниками діастолічної 
функції та показниками ліпідного обміну у хворих 
на ІХС та ЦД 2 типу, ці дані відображені в табли-
ці 4. Встановлено, що у хворих на ІХС та ЦД 2 типу 
мають місце сильні кореляційні зв’язки між рівнями 
ТГ та наступними показниками: Е (r = 0,46; 
р < 0,05); А (r = 0,52; р < 0,05) та співвідношенням 
Е/А (r = 0,49; р < 0,05); також між рівнем ЗХ та по-
казниками Е (r = 0,51; р < 0,05) та А (r = 0,48; 
р < 0,05); а також між рівнем ХС ЛПНЩ та показни-
ками Е (r = 0,39; р < 0,05) та А (r = 0,41; р < 0,05). 
Більш слабкі кореляційні зв’язки встановлені між 

Таблиця 1 – Ехокардіографічні показники діастолічної 
функції ЛШ у хворих на ІХС в залежності від наявності 
ЦД 2 типу (M±m) 

Групи 
 
Показники 

ІХС + ЦД 2 типу 
(n=37) 

ІХС 
(n=26) р 

Е, мм/с 62,38±2,7 54,89±2,5 <0,05 

А, мм/с 76,28±1,9 59,46±1,8 <0,05 

Е/А, од. 0,81±0,05 0,92±0,04 <0,05 

IVRT, мс 105,5±2,3 101,4±1,9 <0,05 

DT, мс 232,7±8,4 219,8±9,4 <0,05 

Примітки: * р < 0,05 – достовірність різниці показників 
відносно даних контрольної групи. ** р < 0,05 – достовір-
ність різниці показників основної групи відносно даних 
групи порівняння. 

Таблиця 2 – Кореляційні зв’язки між ехокардіографіч-
ними показниками діастолічної функції та показниками 
вуглеводного обміну у хворих на ІХС та ЦД 2 типу, 
відображені за допомогою критерія Пірсона (rcrit = 0,24) 

Показники Глюкоза HbA1с 

Е, мм/с 0,21 0,78* 

А, мм/с 0,2 0,31* 

Е/А, од. 0,19 0,61* 

IVRT, мс 0,11 0,16 

DT, мс 0,23 0,19 

Примітки: * р < 0,05 - достовірність різниці показників 
відносно даних контрольної групи. ** р < 0,05 - достовір-
ність різниці показників основної групи відносно даних 
групи порівняння. 

Таблиця 3 – Кореляційні зв’язки між ехокардіографіч-
ними показниками діастолічної функції та показниками 
вуглеводного обміну у хворих на ІХС без ЦД 2 типу, 
відображені за допомогою критерія Пірсона (rcrit = 0,24) 

Показники Глюкоза HbA1с 

Е, мм/с 0,21 0,22 

А, мм/с 0,2 0,21 

Е/А, од. 0,19 0,23 

IVRT, мс 0,11 0,16 

DT, мс 0,23 0,19 

Примітки: * р < 0,05 - достовірність різниці показників 
відносно даних контрольної групи. ** р < 0,05 - достові-
рність різниці показників основної групи відносно да-
них групи порівняння. 

Таблиця 4 – Кореляційні зв’язки між ехокардіографіч-
ними показниками діастолічної функції та показниками 
ліпідного обміну у хворих на ІХС та ЦД 2 типу, відобра-
жені за допомогою критерія Пірсона (rcrit = 0,24) 

Показники ТГ ЗХС ХС 
ЛПВЩ 

ХС 
ЛПНЩ 

ХС 
ЛПДНЩ 

Е, мм/с 0,46* 0,51* 0,19 0,39* 0,28* 

А, мм/с 0,52* 0,48* 0,18 0,41* 0,32* 

Е/А, од. 0,49* 0,35* 0,17 0,34* 0,28* 

IVRT, мс 0,32* 0,29* 0,14 0,23 0,26* 

DT, мс 0,22 0,3* 0,12 0,32* 0,3* 

Примітки: * р < 0,05 - достовірність різниці показників 
відносно даних контрольної групи. ** р < 0,05 - достовір-
ність різниці показників основної групи відносно даних 
групи порівняння. 
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рівнем ТГ та показником IVRT (r = 0,32; р < 0,05); а 
також між рівнем ЗХС та показниками Е/А (r = 0,35; 
р < 0,05) та IVRT (r = 0,29; р < 0,05); між рівнем ХС 
ЛПНЩ та показниками Е/А (r = 0,34; р < 0,05) та DT 
(r = 0,32; р < 0,05); а також між рівнем ХС ЛПДНЩ 
та всіма досліджуваними ехокардіографічними 
показниками: з показником Е (r = 0,28; р < 0,05), з 
показником А (r = 0,32; р < 0,05), з показником Е/А = 
(r = 0,28; р < 0,05), з показником IVRT (r = 0,26; 
р < 0,05), і з показником DT = (r = 0,3; р < 0,05). 

Досліджено кореляційні зв’язки між показника-
ми діастолічної функції та показниками ліпідного 
обміну у хворих на ІХС без ЦД 2 типу, результати 
цього дослідження показані в таблиці 5. Визначе-
но, що в цьому дослідженні кореляційних зв’язків 
достатньої сили між показниками діастолічної фун-
кції та показниками ліпідного обміну у хворих на 
ІХС без ЦД 2 типу встановлено не було, окрім сла-
бких кореляційних зв’язків між рівнем ТГ та показ-
ником Е (r = 0,27; р < 0,05); та між ХС ЛПДНЩ та 
показником співвідношення Е/А (r = 0,25; р < 0,05). 

Встановлено наступне розподілення типів тра-
нсмітрального кровотоку у хворих на ІХС та ЦД 2 
типу: найбільша кількість пацієнтів цієї групи (26) 
мала трансмітральний кровоток за типом псевдо-
нормалізації (70,3%); у 8 пацієнтів було визначено 
рестриктивний тип (21,6%); у 2 пацієнтів трансміт-
ральний кровоток відбувався за типом порушення 
релаксації (5,4%), і у 1 пацієнта – за нормальним 
типом (2,7%). 

Щодо групи хворих на ІХС без супутнього ЦД 2 
типу, то типи трансмітрального кровотоку розподі-
лились наступним чином: у 13 хворих був виявле-
ний кровоток за типом псевдонормалізації (50%), у 
8 – за типом порушення релаксації (30,7%), 3 хво-
рих мали рестриктивний тип (11,5%), ще у 2 паціє-
нтів (7,7%) був встановлений нормальний тип міт-
рального кровотоку. 

Таким чином, встановлено, що у хворих на ІХС 
та ЦД 2 типу трансмітральний кровоток значно час-
тіше реалізується за типом псевдонормалізації або 
рестриктивним типом, а у хворих на ізольовану 
форму ІХС перше місце в розподілі типів трансміт-
рального кровотоку також займає тип псевдонор-
малізації, тоді як другий найбільш частий варіант в 
цій групі – кровоток за типом порушення релакса-
ції. Всі дані, отримані в цьому досліджені, наведені 
на рис. 1. 

Отримані в цьому дослідженні дані підтверджу-
ють вплив змін вуглеводного обміну на діастолічну 
функцію ЛШ та тип трансмітрального кровотоку у 
пацієнтів з ІХС, подібні дані також були отримані 
іншими дослідниками. Так, Кравчун П. П. в своїх 
дослідженнях відзначає переважання діастолічної 
дисфункції ЛШ за типом порушення релаксації у 
хворих на постінфарктний кардіоклероз, артеріаль-
ну гіпертензію та ожиріння [5, 6], а Гончар О. В. 
описує більш виражену діастолчну дисфункцію у 
пацієнтів з гіпертонічною хворобою та ожирінням 
порівняно з пацієнтами з ізольованим перебігом 
гіпертонічної хвороби, а також різницю у форму-
ванні різних типів анатомо-фізіологічного ремоде-
лювання ЛШ в цих групах пацієнтів [1]. Крім того, 
подібні риси в структурно-функціональному ремо-
делюванні ЛШ у хворих на артеріальну гіпертензію 
в залежності від наявності ЦД 2 типу описують в 
своєму дослідженні група дослідників [7]. Інша гру-
па дослідників також оприлюднила дані про зміни в 
діастолічній функції ЛШ під час ЦД 2 типу в своєму 
досліджені [8]. 

Висновки 
1. Дане дослідження дає змогу стверджувати, що у 

хворих на ІХС ступінь порушення діастолічної 
функції ЛШ більше виражена за умов приєднан-
ня ЦД 2 типу, що, ймовірно, пов’язано з швидши-
ми темпами стурктурно-функціонального ремо-
делювання ЛШ та асоційовано з метаболічними 
порушеннями.  

Таблиця 5 – Кореляційні зв’язки між ехокардіографіч-
ними показниками діастолічної функції та показниками 
ліпідного обміну у хворих на ІХС без ЦД 2 типу, відо-
бражені за допомогою критерія Пірсона (rcrit = 0,24) 

Показники ТГ ЗХС ХС 
ЛПВЩ 

ХС 
ЛПНЩ 

ХС 
ЛПДНЩ 

Е, мм/с 0,27* 0,18 0,17 0,19 0,15 

А, мм/с 0,19 0,21 0,19 0,11 0,12 

Е/А, од. 0,2 0,19 0,15 0,14 0,25* 

IVRT, мс 0,12 0,14 0,13 0,16 0,16 

DT, мс 0,14 0,13 0,16 0,17 0,18 

Примітки: * р < 0,05 - достовірність різниці показників 
відносно даних контрольної групи. ** р < 0,05 - достовір-
ність різниці показників основної групи відносно даних 
групи порівняння. 

Рис. 1. Розподілення типів трансмітрального кровотоку 
в досліджуваних групах  
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2. Наявність ЦД 2 типу у пацієнтів з ІХС впливає на 
тип трансмітрального кровотоку: у хворих на 
ізольовану ІХС частіше зустрічаються тип псев-
донормалізації та порушення релаксації, тоді, як 
у хворих на ІХС та ЦД 2 типу – тип псевдонорма-
лізації та рестриктивний тип. 
Перспективи подальших досліджень. Перс-

пективним є вивчення особливостей формування 

типів трансмітрального кровотоку у хворих на ІХС 
та ЦД 2 типу та вивчення взаємозв’язків діастоліч-
ної дисфункції ЛШ з ліпідним та вуглеводним обмі-
ном. Це може бути використано для оптимізації 
плану діагностики, тактики лікування та профілак-
тичних заходів у таких хворих. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Кошкина М. В., Кадыкова О. И., Бабаджан В. Д., Кравчун П. Г., Гриднева О. В. 
Резюме. В статье определена и проведена оценка показателей диастолической функции левого же-

лудочка у больных с ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа 
путем обследования 63 больных. 

При присоединении сахарного диабета 2 типа отмечалось повышение Е на 12,1% (р<0,05), А – на 
22,1% (р<0,05); Е/А уменьшилось на 12% (р<0,05), IVRT – на 3,9%, DT – на 5,6%, что соответствует диа-
столической дисфункции ЛЖ по типу нарушения релаксации. У больных с ишемической болезнью серд-
ца и сахарным диабетом 2 типа самые сильные корреляционные связи обнаружены между HbA1с и Е  
(r = 0,78; г<0,05) и Е/А (r = 0,61; р<0,05), более слабые – между HbA1с и А (r = 0,31; р < 0,05). В этой груп-
пе также обнаружены сильные связи между ТГ и Е (r = 0,46; р < 0,05); А (r = 0,52; р < 0,05) и Е/А (r = 0,49; 
р < 0,05); между ОХ и Е (r = 0,51; р < 0,05) и А (r = 0,48; р < 0,05); а также между ХС ЛПНП и Е (r = 0,39;  
р < 0,05) и А (r = 0,41; р < 0,05). Более слабые связи между ТГ и IVRT (r = 0,32; р < 0,05); а также между  
Е/А и ЗХС (r = 0,35; р < 0,05) и IVRT (r = 0,29; р < 0,05) и ХС ЛПНП (r = 0,34; р < 0,05) и ХС ЛПНП и DT  
(r = 0,32; р < 0,05); а также между ХС ЛПДНП и Е (r = 0,28; р < 0,05), А (r = 0,32; р < 0,05), Е/А = (r = 0,28;  
р < 0,05), IVRT (r = 0,26; р < 0,05), DT = (r = 0,3; р < 0,05). У больных только с ишемической болезнью 
сердца установлены слабые связи между ТГ и Е (r = 0,27; р < 0,05); и между ХС ЛПДНП и Е/А (r = 0,25;  
р < 0,05). 

70,3% пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа имели трансмит-
ральный кровоток по типу псевдонормализации; 21.6% – рестриктивный тип; 5,4% – тип нарушения ре-
лаксации; 2,7% – нормальный тип. 50% больных с изолированной ишемической болезнью сердца имели 
тип псевдонормализации, 30,7% – тип нарушения релаксации, 11,5% – рестриктивный тип и 7,7% – нор-
мальный тип. 

У больных с ишемической болезнью сердца диастолическая дисфункция левого желудочка более 
выражена при присоединении сахарного диабета 2 типа, что, вероятно, связано с более быстрым струк-
турно-функциональным ремоделированием левого желудочка и ассоциировано с метаболическими нару-
шениями. У больных с изолированной ишемической болезнью сердца чаще встречаются тип псевдонор-
мализаци и нарушения релаксации, а у больных с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 
2 типа – тип псевдонормализации и рестриктивный тип. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, диастолическая дисфунк-
ция, тип трансмитрального кровотока, углеводный обмен, липидный обмен. 
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Forming Mechanisms of Left Ventricular Diastolic Dysfunction  
in Patients with Coronary Artery Disease and Diabetes Mellitus Type 2  
Koshkina M. V., Kadykova O.I., Babadzhan V. D., Kravchun P. G., Gridneva O. V. 
Abstract. The article defines and evaluates the indicators of diastolic function of the left ventricle in patients 

with coronary artery disease depending on the presence of type 2 diabetes mellitus by examining 63 patients. 
Results and discussion. When joining diabetes mellitus type 2 there was an increase of E by 12.1% 

(р<0.05), A – by 22.1% (р<0.05); E/A decreased by 12% (р<0.05), IVRT – by 3.9%, DT – by 5.6%, that corre-
sponds to diastolic dysfunction of left ventricle by feasibility relaxation type. In patients with coronary artery dis-
ease and diabetes mellitus type 2, the strongest correlations were found between HbA1с and E (r = 0.78; 
г<0.05) and E/A (r = 0.61; р<0.05), the weakest were between HbA1с and A (r = 0.31; р < 0.05). In patients with 
coronary artery disease and diabetes mellitus type 2, the strongest correlations were found between HbA1с and 
E (r = 0.78; г<0.05) and E/A (r = 0.61; р<0.05), the weakest correlations were between HbA1с and A (r = 0.31; р 
< 0.05). Strong correlations were established between TG and E (r = 0.46; р < 0.05); A (r = 0.52; р < 0.05) and 
E/A (r = 0.49; р < 0.05); between GCS and E (r = 0.51; р < 0.05) and A (r = 0.48; р < 0.05); and between CLPLD 
CS and E (r = 0.39; р < 0.05) and A (r = 0.41; р < 0.05). Weaker correlations were established between TG and 
IVRT (r = 0.32; р < 0.05); and GCS level and Е/А (r = 0.35; р < 0.05) and IVRT (r = 0.29; р < 0.05); between 
LPLD CS and Е/А (r = 0.34; р < 0.05) and DT (r = 0.32; р < 0.05); and between the LPVLD CS and Е (r = 0.28; 
р < 0.05), А (r = 0.32; р < 0.05), Е/А = (r = 0.28; р < 0.05), IVRT (r = 0.26; р < 0.05), DT = (r = 0.3; р < 0.05). We 
established weak correlation links between TG and Е (r = 0.27; р < 0.05); and between the LPVLD CS and Е/А 
(r = 0.25; р < 0.05) in patients with only coronary artery disease. 
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70.3% of patients with coronary artery disease and diabetes mellitus type 2 had transmitral blood flow by 
type of pseudo normalization; 21.6% of patients had the restriction type; 5.4% had feasibility relaxation type; 
2.7% had normal type. 50% of patients with coronary artery disease only had type of pseudo normalization, 
30.7% of patients had feasibility relaxation type, 11.5% had the restriction type, and 7.7% had normal type. 

Conclusion. The degree of impairment of the diastolic function of left ventricle was more pronounced in pa-
tients with coronary artery disease under the condition of attachment of diabetes mellitus type 2, which is likely 
to be associated with a faster rate of sturdy functional remodeling of left ventricle and associated with metabolic 
disorders. The type of pseudo normalization and feasibility relaxation were more common in patients with iso-
lated coronary artery disease, while patients with coronary artery disease and diabetes mellitus type 2 had the 
type of pseudo normalization and restrictive type. 

Keywords: coronary artery disease, diabetes mellitus type 2, diastolic dysfunction, type of transmitral blood-
flow, carbohydrate metabolism, lipid metabolism. 
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