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Про зв’язки уражень серця та жовчного міхура 
вже давно точаться наукові дискусії. Проте зв’язки 
змін жовчного міхура з частотою серцевих скоро-
чень та виникненням аритмій вивчені недостатньо, 
що зумовило актуальність та доцільність нашого 
дослідження.  

З метою вивчити частоту серцевих скорочень 
та поширеність порушень ритму серця за умов різ-
них станів жовчного міхура проведено ретроспек-
тивний аналіз результатів обстеження 604 пацієн-
тів: 437 з ішемічною хворобою серця – гострими 
формами – інфарктом міокарда (142) та нестабіль-
ною стенокардією (116), які лікувались медикамен-
тозно або з реваскуляризацією (98), стабільною 
стенокардію (81) та 167 осіб з ревматологічною 
патологією (геморагічний васкуліт 75, ревматична 
гарячка 58, хронічна ревматична хвороба серця 
34). Хворих було поділено на групи залежно від 
стану жовчного міхура: з інтактним, зі сладжем та 
холестерозом, з деформаціями тіла, з ознаками 
холециститу, з холелітіазом, з холецистектомією.  

Результати опрацьовані статистично. Встанов-
лено, що незалежно від нозології, частота серце-
вих скорочень залежала від стану жовчного міхура 
і була мінімальною за умов інтактного міхура та 
істотно вищою за умов холелітіазу і після холецис-
тектомії. Зростання частоти серцевих скорочень 
корелювало з активацією синдрому запалення, 
прогресуванням дисліпідемії, артеріальною гіпер-
тензією, ендогенною інтоксикацією та цитолізом 
кардіоміоцитів. Виявлене нами зростання частоти 
серцевих скорочень за умов уражень жовчного 
міхура має важливе клінічне значення, оскільки 
частота серцевих скорочень у спокої асоціюється з 
тривалістю життя, кардіоваскулярним ризиком та 
прогнозом, у тому числі при серцевій недостатнос-
ті. Частота аритмій була мінімальною за умов інта-
ктного жовчного міхура (21,09%) та після холецис-
тектомії (20,69%), тоді як за умов уражень міхура 
вона була істотно більшою (30,60%). Наявність 
аритмій не корелювала з жодними параметрами за 
умов інтактного міхура чи після холецистектомії, 

натомість, за умов уражень жовчного міхура вона 
достовірно збільшувалася з віком, активацією за-
палення та вираженістю систолічної і діастолічної 
дисфункцій лівого шлуночка. Перспективами пода-
льших досліджень є вивчення характеру аритмій у 
пацієнтів з ішемічною хворобою серця залежно від 
стану жовчного міхура.  
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Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом ком-
плексної науково-дослідної роботи кафедри терапії 
№1, медичної діагностики і гематології та трансфу-
зіології факультету післядипломної освіти Львівсь-
кого національного медичного університету імені 
Данила Галицького спільно з кафедрами ендокри-
нології та променевої діагностики «Патологія ди-
хальної, серцево-судинної та травної систем у хво-
рих з цукровим діабетом та ожирінням: особливості 
патогенезу, діагностики та лікування», № держав-
ної реєстрації 0116U004505, шифр IH.09.0001.16.  

Вступ. Про зв’язки уражень серця та жовчного 
міхура (ЖМ) вже давно точаться наукові дискусії [1, 
2, 3]. Так, крос-секційне дослідження за участю  
1270 пацієнтів, що підлягали коронарній ангіогра-
фії, показало, що жовчнокам’яна хвороба достовір-
но асоціюється з ангіографічно підтвердженою іше-
мічною хворобою серця (ІХС; нестандартизоване 
відношення шансів 1,89; 95% довірчий інтервал 
1,36-2,63). З наявністю ІХС також асоціювалися 
похилий вік, збільшена окружність талії, підвище-
ний рівень тригліцеридів та глюкози плазми крові 
натще, наявність артеріальної гіпертензії, цукрово-
го діабету та метаболічного синдрому. Однак слід 
зауважити, що після стандартизації даних за віком, 
статтю та метаболічним статусом зв’язок між холе-
літіазом та ІХС зберігся (стандартизоване відно-
шення шансів 1,69; 95% довірчий інтервал  
1,08–2,65). У зв’язку з виявленою закономірністю 
автори запропонували обстежувати усіх пацієнтів з 
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жовчнокам’яною хворобою на предмет ознак іше-
мічної хвороби серця.  

Наше власне дослідження, присвячене аналізу 
ключових ехокардіографічних параметрів у пацієн-
ток, що підлягали холецистектомії (ХЕ), виявило, 
що медіана індексу маси міокарда лівого шлуночка 
у цих жінок перевищувала нормальні значення, 
становлячи 108,34 г/м2, а медіана відносної товщи-
ни стінок лівого шлуночка складала 0,40, що свід-
чить про наявність ексцентричної гіпертрофії. У 
пацієнток з медіаною частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) вище 75 уд./хв. було виявлено ознаки гіперт-
рофічного типу діастолічної дисфункції. Ці ознаки є 
опосередкованими показниками того, що зміни у 
ЖМ відбуваються паралельно із змінами у серці [3]. 

У дослідженні S. Haleem та співавт. (1991) взя-
ли участь 30 нормотензивних пацієнтів та 30 осіб з 
лікованою артеріальною гіпертензією, які підлягали 
видаленню ЖМ. Під час хірургічних маніпуляцій у 
обох групах спостерігалося достовірне підвищення 
середнього артеріального тиску та ЧСС. У осіб з 
гіпертензією зміни спостерігалися значно частіше і 
асоціювалися з тахіаритміями у 33,3% випадків [1]. 
Те, що аритмії серця також можуть провокуватись 
ураженнями ЖМ, пов’язують із збудженням п’ятого 
спінального сегменту, який є спільним для жовчних 
шляхів та серця [4]. Запропоновано навіть виділяти 
аритмічний варіант холецистокардіального синдро-
му, частота якого становить близько 15% [5]. Проте 
зв’язки змін ЖМ з ЧСС та виникненням аритмій 
вивчені недостатньо, що зумовило актуальність та 
доцільність нашого дослідження. 

Мета дослідження - вивчити ЧСС та пошире-
ність порушень ритму серця за умов різних станів 
ЖМ у кардіологічних та ревматологічних пацієнтів. 

Матеріал та методи дослідження. Проведено 
ретроспективний аналіз результатів обстеження 
604 пацієнтів, які проходили лікування на базі 1-ї 
міської клінічної лікарні імені князя Лева, Львівської 
обласної клінічної лікарні та комунальної міської 
лікарні швидкої медичної допомоги (м. Львів) про-
тягом 2009-2014 рр.: 437 хворих на ІХС, у т.ч., гост-
рі форми (гострий інфаркт міокарда (ГІМ, 142) та 
нестабільну стенокардію (НС), які лікувались меди-
каментозно (116) або за допомогою аортокоронар-
ного шунтування (АКШ, 98)), стабільну стенокардію 
(СС, 81) та 167 осіб з ревматологічною патологією 
(геморагічний васкуліт 75, ревматична гарячка 58, 
хронічна ревматична хвороба серця ХРХС 34), в 
яких визначені поширеність аритмій та ЧСС клініч-
но та за ЕКГ. Пацієнтів було поділено на групи за-
лежно від стану ЖМ: (0) – з інтактним міхуром 
(33,6%), (1) – з сладжем та холестерозом (12,4%), 
(2) – з деформаціями тіла (12,8%), (3) – з ознаками 
холециститу (18,4%), (4) – з холелітіазом (15,6%), 

(5) – після холецистектомії (ХЕ) з приводу остан-
нього (7,2%).  

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. 

Результати опрацьовані статистично з викори-
станням методів альтернативної мінливості, ран-
кінгу та кореляційного аналізу за Спірменом, за 
рівень істотності прийнято р<0,05.  

Результати дослідження. Встановлено, що 
незалежно від нозології, ЧСС була максимальною 
за умов холелітіазу або стану після ХЕ, причому 
різниця досягла істотності у пацієнтів з стабільною 
стенокардією (76,95±5,04 проти 65,56±1,22 уд/хв. 
при інтактному ЖМ) та ревматичною лихоманкою 
(106,57±8,33 проти 83,00±6,24 уд/хв. при сладжі, 
обидва р<0,05) (табл. 1).  

Ранкінг ЧСС був максимальним за умов ХЕ в 
анамнезі та холелітіазу, істотно більшим, ніж за 
умов інтактного міхура, сладжу та перегину тіла 
(відповідно 5,00 проти 1,80, 2,20 та 2,80, усі р<0,05) 
(табл. 1, рис. 1).  

Тобто, незалежно від нозології, ЧСС виявилась 
максимальною за умов холелітіазу та після ХЕ, що 
має важливе клінічне значення, адже описано, що 
ЧСС у спокої асоціюється з тривалістю життя та 
кардіоваскулярним ризиком і є маркером прогнозу 
кардіоваскулярних уражень, включаючи серцеву 
недостатність [6, 7]. 

За проведеним кореляційним аналізом, зрос-
тання ЧСС за умов інтактного ЖМ відбувалось па-
ралельно з активацією синдрому системного запа-
лення (з загальним фібриногеном: r=0,69, р<0,01; з 
ШОЕ: r=0,64, р<0,05), погіршенням пігментоутво-
рювальної функції печінки (з білірубіном: r=0,87, 
р<0,05), схильністю до гіпокоагуляції (з протромбі-
новим часом: r=0,66, р<0,05), атерогенністю сиро-
ватки (з бета-ліпопротеїдами: r=0,83, р<0,05), гіпе-
ртрофією міжшлуночкової перетинки (r=0,75, 
р<0,01) і було більш вираженим у молодому віці  
(r=-0,49, р<0,05), тоді як брадикардія асоціювалась 
з зменшенням антиоксидантного захисту за біліру-
біном (r=0,87, р<0,05) та активацією вагусних впли-
вів (з висотою ТV1-2: r=-0,28, р<0,05). 

При ураженнях ЖМ тахікардія була більш ви-
ражена у жінок (r=0,40, р=0,06), чітко асоціювалась 
з віком пацієнтів (r=0,35, р<0,05) та систолічним 
артеріальним тиском (r=0,28, р<0,05), а також 
більш тісно, ніж при інтактному ЖМ – з вираженіс-
тю синдрому запалення (з лейкоцитами: r=0,30, 
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р<0,05; сегментоядерними нейтрофілами: r=0,31, 
р<0,05; серомукоїдами: r=0,34, р<0,05; високочут-
ливим С-реактивним протеїном: r=0,43, р<0,01; 
загальним фібриногеном: r=0,33, р<0,05), з діасто-
лічною дисфункцією (з розміром лівого передсер-
дя: r=0,33, р<0,05), ендогенною інтоксикацією  
(з креатиніном: r=0,39, р<0,05) та вираженістю ци-
толізу кардіоміоцитів (за аспартатамінотрансфера-
зою: r=0,27, р<0,05). За умов відсутності ЖМ тахі-
кардія асоціювалась лише з жіночою статтю 
(r=0,98, р<0,05) та гіперхолестеринемією (r=0,70, 
р<0,05). 

Серед усіх 604 обстежених частота аритмій 
була мінімальною як за умов інтактного міхура 
(21,09±3,36%; 31/147), так і у пацієнтів після ХЕ 

(20,69±7,52%), а за умов уражень ЖМ разом вона 
була істотно більшою (30,60±2,81%, р1<0,05, 
р2=0,08) (табл. 2), причому найчастіше аритмії ви-
являлись за умов холелітіазу (37,84±5,64%), а най-
рідше – при сладжі (25,00±5,78%). Порівняння паці-
єнтів з ІХС та з ревматологічними хворобами пока-
зало цілком очікуваний результат – за умов ІХС 
частота аритмій перевищувала таку при активних 
ревматичних процесах, але була нижчою від осіб з 
ХРХС (табл. 2). 

Звертає на себе увагу зменшення частоти ари-
тмій після видалення ЖМ, що спостерігається як у 
хворих на ІХС, так і на ревматологічні хвороби, що 
наочно продемонстрував ранкінг. Так, сумарний 
ранг частоти аритмій також був максимальним за 
умов холелітіазу (істотно порівняно з інтактним 
міхуром 4,60±0,60 проти 2,80±0,37, р0-4<0,05) та 
ознак перенесеного холециститу (табл. 2), тоді як у 
пацієнтів з видаленим міхуром спостерігається 
чітка тенденція до його зменшення (рис. 2).  

Важливо, що за кореляційним аналізом наяв-
ність аритмій не корелювала з жодними клінічними 
чи лабораторно-функціональними параметрами за 
умов інтактного міхура та за його відсутності після 
ХЕ. За умов ураженого міхура частота аритмій 
збільшувалася з віком (r=0,55, р<0,05), з активаці-
єю синдрому запалення (з сегментоядерними ней-
трофілами: r=0,49, р<0,05) та вираженістю як сис-
толічної (з фракцією викиду: r=-0,52, р<0,05), так і 
діастолічної (з розміром лівого передсердя: r=0,57, 
р<0,05) дисфункцій лівого шлуночка. 

Таблиця 1 –Частота серцевих скорочень залежно від стану ЖМ 

Нозологія 
Група (0) з 
інтактним 

ЖМ 

Група (1) зі 
сладжем 

Група (2) з 
перегином 
тіла ЖМ 

Група (3) з 
деформаціями 

шийки ЖМ 

Група (4) з 
холелітіазом 

Група (5) з 
ХЕ  

в анамнезі 

ІХС, ГІМ з АКШ, n=98 71,1±2,3 69,2±1,12 71,1±2,1 70,3±2,8 84,2±9,5 80,4±9,5 

ІХС, ГІМ, лікований 
консервативно, n=142 

74,50±1,53 
р0-3<0,05 
р0-4<0,05 

72,68±1,40 
р1-2<0,05 
р1-3<0,05 
р1-4<0,05 

77,16±1,76 
р1-2<0,05 

80,19±1,41 
р0-3<0,05 
р1-3<0,05 
р3-5<0,05 

83,10±2,43 
р0-4<0,05 
р1-4<0,05 
р4-5<0,05 

70,80±1,18 
р3-4<0,05 
р4-5<0,05 

ІХС, нестабільна  
стенокардія, n=116 77,38±2,85 83,67±3,58 82,40±10,13 87,00±5,82 82,41±3,45 93,75±12,10 

ІХС, стабільна стено-
кардія, n=81 

65,56±1,22 
р0-4<0,05 69,20±4,72 67,83±3,45 76,86±10,85 76,95±5,04 

р0-4<0,05 72,38±4,07 

Геморагічний васкуліт, 
n=75 71,28±2,48 72,60±5,45 77,12±4,87 75,90±2,60 73,67±5,84 77,60±3,79 

Ревматична гарячка, 
n=58 91,86±3,59 83,00±6,24 

р1-3<0,05 89,12±5,44 98,17±3,74 106,57±8,33 
р1-3<0,05 - 

ХРХС, N=34 74,50±7,34 90,00±10,39 
р1-4<0,05 78,40±11,43 91,60±9,05 

р3-4<0,05 

62,67±7,07 
р1-4<0,05 
р3-4<0,05 

- 

Середній ранг ЧСС 

1,80±0,49 
р0-5<0,01 
р0-4<0,01 
р0-3<0,05 

2,20±0,58 
р1-5<0,05 
р1-4<0,05 
р1-3<0,05 

2,80±0,58 
р2-5<0,05 
р2-4=0,06 

4,00±0,55 
р0-3<0,05 
р1-3<0,05 

4,40±0,60 
р0-4<0,01 
р1-4<0,05 
р2-4=0,06 

5,00±0,58 
р0-5<0,01 
р1-5<0,01 
р2-5<0,05 

Рис. 1. Ранкінг частоти серцевих скорочень 604 
пацієнтів з ІХС та ревматичними хворобами  
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Обговорення отриманих результатів. Вияв-
лене нами зростання ЧСС за умов уражень ЖМ 
має важливе клінічне значення, оскільки ЧСС у 
спокої асоціюється з тривалістю життя, кардіовас-
кулярним ризиком та прогнозом, у т.ч., при серце-
вій недостатності [6, 7]. Тому виявлені нами асоціа-
ції прискорення ЧCC з активацією синдрому запа-
лення, прогресуванням дисліпідемії, артеріальною 
гіпертензією, ендогенною інтоксикацією та цитолі-
зом кардіоміоцитів, вказують, що ЧСС може бути 
простим інформативним клінічним критерієм вира-
женості цих патогенетичних процесів, які відіграють 
вирішальну роль у прогресуванні не тільки ішеміч-
ної хвороби серця, а й інших уражень серця. 

Мінімальна частота аритмій виявилась за умов 
інтактного міхура та його відсутності (стан після 
ХЕ), причому вона не корелювала з жодними пара-
метрами. За умов ураженого міхура частота арит-
мій була істотно більшою і істотно збільшувалася з 
віком, активацією синдрому запалення та вираже-
ністю систолічної і діастолічної дисфункцій лівого 
шлуночка. Провідними механізмами такої аритмо-
генної дії науковці вважають рефлекторні впливи 
аферентної патологічної імпульсації від ЖМ [2, 8] 
та вегетативну дисфункцію з симпатикотонією чи 
ваготонією [2], що доведено експериментально: за 
умов розтягнення ЖМ, біліарних шляхів або подра-
знень стінки ЖМ спостерігаються сповільнення 
коронарного кровоплину та рефлекторний вінце-
вий вазоспазм через еферентні симпатичні механі-
зми і альфа-адренорецептори коронарних судин 
або аферентні вагусні волокна чи волокна nervus 
splanchnicus [2, 9], які і викликають збільшення 
ЧСС та аритмії. 

Висновки  
1. Незалежно від нозології, ЧСС залежала від ста-

ну ЖМ і була мінімальною за умов інтактного 
міхура та істотно вищою за умов холелітіазу і 
після ХЕ.  

2. Зростання ЧСС корелювало з активацією синд-
рому запалення, прогресуванням дисліпідемії, 
артеріальною гіпертензією, ендогенною інтокси-
кацією та цитолізом кардіоміоцитів.  

3. Частота аритмій була мінімальною за умов ін-
тактного ЖМ (21,09%) та після ХЕ (20,69%), тоді 

Таблиця 2 – Частота аритмій залежно від стану ЖМ (%)  

Ознака 
Група (0) з 
інтактним 

ЖМ 

Група (1) зі 
сладжем 

Група (2) з 
перегином 
тіла ЖМ 

Група (3) з 
деформаціями 

шийки ЖМ 

Група (4) з 
холелітіазом 

Група (5) з ХЕ 
в анамнезі 

ІХС, ГІМ з АКШ, n=98 34,4±6,70 30,8±10,0 48,5±10,1 19,2±5,7 60,0±12,6 25,0±21,6 

ІХС, нестабільна  
стенокардія, n=116 

15,4±5,4 
р0-2<0,05 
р0-3<0,05 
р0-5<0,05 

25,0±12,5 
р1-2<0,05 
р1-5<0,05 

0±0 
р0-2<0,05 
р1-2<0,05 
р2-3<0,05 
р2-4<0,05 
р2-5<0,05 

40,0±10,9 
р0-3<0,05 
р2-3<0,05 
р3-5<0,05 

22,7±8,9 
р2-4<0,05 
р4-5<0,05 

100,0±0 
р0-5<0,05 
р1-5<0,05 
р2-5<0,05 
р3-5<0,05 
р4-5<0,05 

ІХС, стабільна  
стенокардія, n=81 

33,3±11,1 
р0-5<0,05 40,0±21,9 22,2±9,8 

р2-5<0,05 
57,1±18,3 
р3-5<0,05 

36,8±11,0 
р4-5<0,05 

0±0 
р0-5<0,05 
р2-5<0,05 
р3-5<0,05 
р4-5<0,05 

Геморагічний  
васкуліт, n=75 3,6±3,5 20,0±12,6 25,0±15,3 8,3±7,9 37,5±17,1 

р4-5<0,05 
0±0 

р4-5<0,05 

Ревматична гарячка, 
n=58 13,0±6,7 9,1±8,7 0±0 14,3±13,2 14,3±13,2 - 

ХРХС, n=34 62,50±17,11 50,00±25,00 80,00±17,89 50,00±15,81 71,43±17,08 - 

Кардіо+ревмо разом, 
N=462 

21,09±3,36 
р0-4<0,01 25,00±5,78 30,19±6,31 28,23±4,88 37,84±5,64 

р0-4<0,01 20,69±7,52 

Ранг частоти аритмій 2,80±0,37 3,60±0,51 2,80±0,92 3,80±0,86 4,60±0,60 2,50±1,19 

Рис. 2. Ранкінг частоти аритмій серед 604 пацієнтів  
з ІХС та ревматичними хворобами  



  Клінічна медицина 

 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 3 (25) 253  

як за умов уражень міхура вона була істотно 
більшою (30,60%, р<0,05), що можна пояснити 
рефлекторними впливами аферентної патологіч-
ної імпульсації від ЖМ та вегетативною дисфун-
кцією.  

4. Наявність аритмій не корелювала з жодними 
параметрами за умов інтактного міхура чи після 
ХЕ, тоді як за умов уражень ЖМ вона достовірно 

збільшувалася з віком, активацією запалення та 
вираженістю систолічної і діастолічної дисфунк-
цій лівого шлуночка. 
Перспективи подальших досліджень. В по-

дальшому планується вивчення характеру аритмій 
у пацієнтів з ІХС залежно від стану жовчного міху-
ра.  

Конфлікт інтересів відсутній.  
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УДК 616.12-002.77-008.318:616.366 
ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРИТМИЙ  
У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ И РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ  
Стрильчук Л. Н. 
Резюме. Про связи поражений сердца и желчного пузыря уже давно продолжаются научные дискус-

сии. Тем не менее, связи изменений желчного пузыря с частотой сердечных сокращений и возникновением 
аритмий изучены недостаточно, что обусловило актуальность и целесообразность нашего исследования.  

С целью изучить частоту сердечных сокращений и распространенность ритма сердца в условиях 
различных состояний желчного пузыря был проведен ретроспективный анализ результатов обследова-
ния 604 пациентов: 437 с ишемической болезнью сердца – острые формы – инфаркт миокарда (142) и 
нестабильную стенокардию (116), которые лечились медикаментозно либо с реваскуляризацией (98), 
стабильную стенокардию (81) и 167 лиц с ревматологической патологией (геморрагический васкулит 75, 
ревматическая горячка 58, хроническая ревматическая болезнь сердца 34). Пациенты были поделены на 
группы зависимо от состояния желчного пузыря: с интактным пузырем, со сладжем и холестерозом, с 
деформациями тела, с признаками холецистита, с холелитиазом, после холецистэктомии.  

Результаты обработаны статистически. Установлено, что независимо от нозологии, частота сердеч-
ных сокращений зависела от состояния желчного пузыря и была минимальной в условиях интактного 
пузыря и достоверно более высокой при холелитиазе и после холецистэктомии. Увеличение частоты 
сердечных сокращений коррелировало с активацией синдрома воспаления, прогрессированием дисли-
пидемии, артериальной гипертензией, эндогенной интоксикацией и цитолизом кардиомиоцитов. Выяв-
ленное нами увеличение частоты сердечных сокращений при поражениях желчного пузыря имеет важ-
ное клиническое значение, поскольку частота сердечных сокращений в покое ассоциируется с длитель-
ностью жизни, кардиоваскулярным риском и прогнозом, в т.ч., при сердечной недостаточности.  

Частота аритмий была минимальной в условиях интактного желчного пузыря (21,09%) и после холе-
цистэктомии (20,69%), тогда как при поражениях пузыря она была достоверно более высокой (30,60%). 
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Наличие аритмий не коррелировало с какими-либо параметрами в условиях интактного пузыря или по-
сле холецистэктомии, тогда как при поражениях желчного пузыря она достоверно повышалась с возрас-
том, активацией воспаления и выраженностью систолической и диастолической дисфункцией левого 
желудочка. Перспективами дальнейших исследований является изучение характера аритмий у пациен-
тов с ишемической болезнью сердца зависимо от состояния желчного пузыря.  

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, частота аритмий, ишемическая болезнь сердца, 
желчный пузырь, холецистэктомия. 
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Heart Rate and Prevalence of Arrhythmias in Cardiologic and Rheumatologic Patients  
on the Background of Different Gallbladder Conditions  
Strilchuk L. M. 
Abstract. Connections between heart and gallbladder disorders have been being discussed for a long time. 

Nevertheless, connections between gallbladder changes and heart rate and arrhythmias' prevalence are not 
studied enough, that’s why we decided to make this research.  

The purpose of this paper was to study heart rate and rhythm disorders prevalence on the background of 
various gallbladder conditions.  

Material and methods. We held a retrospective analysis of medical records of 604 patients: 437 with acute 
forms of ischemic heart disease – acute myocardial infarction (142) and unstable angina (116), which were 
treated by drugs only or with revascularization (98), stable angina (81) and 167 people with rheumatic diseases 
(75 patients with hemorrhagic vasculitis, 58 patients with rheumatic fever, and 34 patients with chronic rheu-
matic heart disease. These patients were divided into groups according to gallbladder condition: intact gallblad-
der, sludge and cholesterosis, body deformations, signs of cholecystitis, and after cholecystectomy. Results 
were analyzed with the help of appropriate statistical methods. 

Results and discussion. The obtained results showed that heart rate depended on gallbladder condition. It 
was minimal in patients with intact gallbladder and significantly higher in participants with cholelithiasis and after 
cholecystectomy. Increase of heart rate correlated with inflammation syndrome activation, progress of dyslipide-
mia, arterial hypertension, endogenous intoxication and cardiomyocyte cytolysis. Revealed heart rate increased 
on the background of gallbladder changes and had an important clinical value, because resting heart rate was 
associated with lifespan, cardiovascular risk and prognosis, including in patients with heart failure. In patients 
with gallbladder disorders tachycardia was more prominent in women (r=0.40, р=0.06). It was tightly associated 
with age (r=0.35, р<0.05) and systolic blood pressure (r=0.28, р<0.05). In comparison with patients who had 
intact gallbladder, its association was also stronger with inflammation syndrome potency, diastolic dysfunction, 
endogenous intoxication and cardiomyocyte cytolysis. In case of gallbladder removal, tachycardia was associ-
ated only with female (r=0.98, р<0.05) and hypercholesterolemia (r=0.70, р<0.05). 

Prevalence of arrhythmias was minimal in case of intact gallbladder (21.09%) and after cholecystectomy 
(20.69%). Whereas in patients with gallbladder disorders it was significantly higher (30.60%). Presence of ar-
rhythmia did not correlate with any parameters in patients with intact gallbladder or after cholecystectomy, 
whereas in case of gallbladder disorders it significantly increased with age, activation of inflammation and promi-
nence of systolic and diastolic dysfunctions of left ventricle. Perspectives of future investigations include study-
ing the character of arrhythmias in patients with ischemic heart disease in dependence of gallbladder condition.  

Keywords: heart rate, prevalence of arrhythmias, ischemic heart disease, gallbladder, cholecystectomy. 
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