
Актуальні проблеми сучасної медицини

[616.12-009.72+616.127-005.8]-002-07
Приходько Н.П.
ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ ЗАПАЛЕННЯ У  ХВОРИХ НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ ТА  ГОСТРИЙ 
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ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» м. Полтава
З метою визначення особливостей змін показників гемограми у хворих на прогресуючу стенока
рдію напруження, ГІМ без підйому сегмента 5 Т  та ГІМ з підйомом сегмента §Т обстежили 169 
хворих на гострий інфаркт міокарда та нестабільну стенокардію. За результатами аналізу 
встановлені певні диференційно-діагностичні відмінності: для нестабільноі стенокардїі прита
манне переважання лімфоцитарноі ланки крові над моноцитарною, а для хворих на гострий ін
фаркт міокарда характерна висока динаміка змін фізико-електричних властивостей еритро
цитів та співвідношення активності запального процесу до проатеросклеротичних ліпідних 
змін крові.
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Вступ
На початку 90-х років минулого сторіччя в ка- 

рдологічній термінології з’явилось поняття „гост
рого коронарного синдрому”, що було пов’язано 
з появою нових даних про механізм „загострен
ня” ішемічної хвороби серця, зміною поглядів на 
тактику ведення хворих з гострою коронарною 
недостатністю та появою нових груп препаратів 
для вирішення терапевтичних задач [4].

Термін „гострий коронарний синдром” -  група 
невідладних станів кардіології, що включає в се
бе наступні варіанти маніфестації: нестабільну 
стенокардію (НС), гострий інфаркт міокарда без 
підйому сегмента БТ та гострий інфаркт міокар
да (ГІМ) з підйомом сегмента БТ і гостру оклюзію 
вінцевої артерії після інвазивних втручань 
(транслюмінальної балонної коронарної ангіоп- 
ластики, ротаційної атеректомії). Із цих форм го
строго коронарного синдрому найбільш часто 
зустрічається НС [2].

Прогресуюча стенокардія як форма нестабі
льної стенокардії -  це тяжка перехідна ішемія 
міокарда нестабільного перебігу, яка за своїми 
клінічними проявами та прогностичним значен
ням займає проміжне положення між стабільною 
стенокардією напруження та ГІМ.

Метою дослідження було визначити особли
вості змін показників гемограми у хворих на про
гресуючу стенокардію напруження, ГІМ без під
йому сегмента БТ та ГІМ з підйомом сегмента 
БТ.

Матеріали та методи
Об’єктом дослідження були 169 хворих. З них 

82 (49%) хворих на ГІМ, середній вік яких склав 
68,21 ±0,86; 7,74 (середня ± похибка; стандартна 
девіація), максимум -  83 рік, мінімум -  45 років. 
59 (72%) хворих мали ГІМ з підйомом сегмента 
БТ та 23 (28%) хворих -  ГІМ без підйому сегмен
та БТ. 87 (51%) із 169 хворих були з діагнозом 
прогресуюча стенокардія, середній вік їх стано
вив 64,17±1,07; 9,95 (середня ± похибка; стан
дартна девіація), максимум -  83 рік, мінімум -  39

гострий інфаркт міокарда, нестабільна

років. Кількість чоловіків, що взяли участь в об
стеженні становила 100 (52%) із 169. Середній 
вік чоловіків склав 64,21 ±0,92; 9,17 років, а жінок 
68,91 ±1,02;8,43років. 41 (24,3%) хворих віком до 
60 років, 93 (55,0%) похилого віку (60-74 років) 
та 35 (20,7%) старечого віку (75-84 років). У 123 
(72,8%) досліджених була гіпертонічна хвороба 
III ст. ХСН визначали за критеріями та класифі
кацією Українського наукового товариства кар
діологів (2007): зокрема у 51 (30,2%) хворих спо
стерігалась ХСН І ст. за М.Д. Стражеско, В.Х. 
Василенко, II ФК за NYHA, у 108 (63,9 %) - НА 
ст., Ill ФК за NYHA та у 10(5,9%) ІІБ ст. ІУФКза 
NYHA.

Обстеження хворих проводилось згідно стан
дартів України, що включало, окрім загальнокпі- 
нічних обстежень, детальний аналіз та співстав
лений морфометричних даних передсердь та 
шлуночків ехокардіографічно, результатів дослі
дження змін де- та реполяризації серця електро
кардіографічно, стану коагуляційної та фібрино- 
літичної властивостей крові.

Статистичний аналіз включав двохвибірковий 
t критерій Ст’юдента для 2-х незалежних вибірок 
варіабельностей з метою перевірки гіпотези за 
прийняття або виключення нульової гіпотези за 
рівність середніх (за програмою SPSS for 
Windows Release 13.00, SPSS Inc., (1989-2004). 
Застосування t критерію Ст’юдента для 2-х вибі
рок вважали коректним за рівності дисперсій, 
нормальності розподілу кількісної ознаки у неза
лежних групах порівняння. Нормальність розпо
ділу варіацій перевіряли за значенням коефіціє
нтів асиметрії й ексцесу, результатами однофак
торного тесту Колмогорова-Смирнова з корекці
єю за Lilliefors, W тесту Shapiro-Wilks (за програ
мою SPSS for Windows Release 13.00, SPSS Inc., 
1989-2004). Якщо варіабельності не мали нор
мального розподілу, то використовували непа- 
раметричні методи статистики (за програмою 
SPSS for Windows Release 13.00, SPSS Inc., 
1989-2004), зокрема, Мапл-Whitney U (MW) [1].

* Фрагмент ініціативної теми: „Значення прозапальних, проаритмічних, дисметаболічних факторів для ускладненого перебігу 
гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця: діагностика, лікування” (№ державної реєстрації: 010611001649)
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Результати та їх обговорення 
У хворих на гострий ГІМ відмічали менший ін

декс співвідношення лімфоцитів до моноцитів, в 
порівнянні з хворими на нестабільну стенокар

дію, який відображає співвідношення афекторної 
та ефекторної ланок [5,7,9] імунологічного про
цесу (табл. 1)

Таблиця 1
Відносні значення еозинофілів, лімфоцитів, моноцитів першої доби та їх співвідношення у хворих на

гостру ІХС (Med; Q).
Показник Хворі на гострий ГІМ (п=83) Хворі на прогресуючу стенокардію (п=87)

Співвідношен-ня моноцитів 
до лімфоцитів, у.од.

0,32; (0,17-0,38);
непараметричний за Колмогоровим-Смирновим 
Pks=0,0001; Pmw=0,020;

0,27; (0,18-0,32); непараметричний за Колмогоровим- 
Смирновим Pks=0,0001;

Примітки: Med -  медіана; Q -  нижні та верхні квартилі, Pmw -  різниця між групами за даними непараметричного еквівален-
ту до deoxeuöipKoeoao t тесту Ст’юдента -  тест Mann-Whitney (MW), Pks -  niHiüHicmb за тестом Колмогоро
ва-Смирнова.

У хворих на ГІМ індекс співвідношення нейт
рофілів і моноцитів [5,7,9,11] виявили більшим -  
15,70; (9,87-22,00) непараметричний за Колмо- 
горовим-Смирновим Pks=0,0001; Pmw=0,001 (за 
тестом Mann-Whitney), в порівнянні із хворими 
на нестабільну стенокардію 11,67; (8,29-14,60) 
непараметричний за Колмогоровим-Смирновим 
Pks=0,0001, де значення представлені в такій 
послідовності -  медіана: Med; нижні та верхні 
квартилі: Q. Цей індекс відображає стан компо
нентів мікрофагальної та макрофагальної сис
тем [5,7,9]. Аналогічна закономірність спостері
галась за індексом співвідношення нейтрофілів і 
лімфоцитів, у хворих на ГІМ -  3,89; (2,76-5,91); 
непараметричний за Колмогоровим-Смирновим

РкБ=0,0001; Рт\л/=0,001 (за тестом Мапп-
УУІШпеу), на відміну від хворих на нестабільну 
стенокардію 2,70; (2,14-3,45) непараметричний 
за Колмогоровим-Смирновим Ркз=0,0001. Цей 
показник віддзеркалює співвідношення клітин 
неспецифічного та специфічного захисту.

У хворих на ГІМ з підйомом сегмента БТ ви
явлено найбільш високий рівень частки від поді
лу різниці швидкості осідання еритроцитів тре
тьої та першої доби до швидкості осідання ерит
роцитів першої доби, помірне його збільшення 
спостерігали у хворих на ГІМ без підйому сегме
нта БТ та менш виражене у хворих на прогресу
ючу стенокардію напруження (табл. 2).

Таблиця 2
Порівняльна характеристика добових співвідношень швидкості осідання еритроцитів у хворих на 

прогресуючу стенокардію напруження, ГІМ з підйомом та без підйому сегмента ST (Med; Q).

Показник Хворі на прогресуючу стенока- 
рдію напруження (п=87)

Хворі на ГІМ з наступними змінами сегмента ST:
без підйому (п=23) з підйомом (п=59)

Частка від поділу різниці швидкості осі
дання еритроцитів третьої та першої 
доби до швидкості осідання еритроцитів 
першої доби, у. од.

-0,04;
(-0,18-0,53); непараметрич-ний 
за Колмогоровим-Смирновим 
Pks=0,0001;

0,50; (0,25-1,46); непараметрич
ний за Shapiro-Wilk Psw=0,007; 
Pkw (1~2~3)=0,0001;

0,71;
(0,36-0,83); непараметрич
ний за Колмогоровим- 
Смирновим Pks=0,0001;

Примітки: Med -  медіана, Q -  нижні та верхні квартилі. Р kw (1~2~3) -  різниця між групами за даними тесту Kruskal-Wallis 
(kw), Рм-лінійність за тестом Shapiro-Wilk, Pks -  лінійність за тестом Колмогорова-Смирнова.

Частка від поділу лейкоцитів першої доби до 
рівня холестерину першої доби [3] (середня: М± 
стандартна похибка: SEM; стандартне відхилен
ня: SD; довірчі інтервали для середньої: 95% СІ, 
медіана: Med; нижні та верхні квартилі: Q) у хво
рих на прогресуючу стенокардію була най
меншою і становила 2,14+0,07; 0,63; (2,00-2,27); 
2,00; (2,00-2,00) у.од.; Pkw (1 ~2~3)=0,001 (за те
стом Kruskal-Wallis); у хворих на ГІМ без підйому 
сегмента ST -  2,52+0,19; 0,90; (2,13-2,91); 2,00; 
(2,00-4,00) у.од. та у хворих на ГІМ з підйомом

сегмента БТ -  2,73+0,14; 1,06; (2,45-3,01); 2,00; 
(2,00-4,00) у.од.

Відносні значення паличкоядерних та сегмен- 
тоядерних нейтрофілів, суми мікро- та макрофа
гів (паличкоядерних та сегментоядерних нейт
рофілів, моноцитів) [6,8,10] та абсолютна кіль
кість фагоцитів першої доби були вищими як у 
хворих на ГІМ з підйомом сегмента БТ, так і без 
підйому сегмента БТ, на відміну від хворих на 
прогресуючу стенокардію напруження (табл. 4).
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Таблиця 4
Порівняльна характеристика рівня нейтрофілів крові у хворих на прогресуючу стенокардію напружен

ня, ТІМ з підйомом сегмента БТ та ТІМ без підйому сегмента БТ (М± БЕМ; БО; СІ 95%; Месі; 0)

Показник Хворі на прогресуючу стенокардію напру- 
ження (п=87)

Хворі на ГІМ з наступними змінами сегмента ST:
без підйому (п=23) з підйомом (п=59)

Паличкоядерні нейт
рофіли першої доби, %

5,02+0,24; 2,24; (4,55-5,50); 5,00; (3,00- 
6,00); непараметричний за Колмогоровим- 
Смирновим Pks=0,001;

8,04+1,22; 5,87; (5,50-10,58); 6,00; 
(3,00-11,00); непараметричний за 
Shapiro-Wilk Psw=0,003;
Pkw (1~2~3)=0,0001;

7,95+0,46; 3,54; (7,03-8,87); 7,00; 
(5,00-10,00); непараметричний за 
Колмогоровим-Смирновим 
Pks=0,046;

Сегментоядерні нейт
рофіли першої доби, %

61,15+0,94; 8,80; (59,27-63,02); 61,00; 
(57,00-67,00); непараметричний за Колмо
горовим-Смирновим Pks=0,062;
Pkw (1~2~3)=0,003;

66,83±2,04; 9,81; (62,59-71,07); 
67,00;
(60,00-77,00); параметричний за 
Shapiro-Wilk Psw=0,343; 
гомогенний за Levene Plev=0,216; 
Р*(1~2)=0,013;
Р’(1~2)=0,014;

65,14±0,95; 7,27; (63,24-67,03); 
66,00;
(61,00-69,00); параметричний за
Колмогоровим-Смирновим
Pks=0,200;
PAnova 1-2-3=0,002; 
Р*(1~3)=0,016;
Р'(1 —3)=0,017;

Примітки: М -  середня, SEM -  стандартна похибка, SD -  стандартне відхилення, 95% СІ -  95% довірчі інтервали для сере-
дньої, Med -  медіана, Q -  нижні та верхні квартилі. Р kw (1 ~2~3) -  різниця між групами за даними тесту Kruskal- 
Wallis (kw), Рш-лінійність за тестом Shapiro-Wilk, P k s -лінійність за тестом Колмогорова-Смирнова, P anovaI -  
2-3 -  різниця між групами за даними дисперсійного аналізу варіабельностей з лінійним характером розподілу 
(ANOVA). Р* - різниця між групами за даними однофакторного дисперсійного аналізу з множинними тестами по
рівнянь за критерієм Tukey HSD. Р ’ - різниця між групами за даними однофакторного дисперсійного аналізу з 
множинними тестами порівнянь за критерієм Bonferroni.

Така ж закономірність спостерігалась за су
мою мікро- та макрофагів першої доби, тобто 
цей показник був вищим як у хворих на ГІМ з 
підйомом сегмента БТ, так і без підйому сегмен
та БТ на відміну від хворих на прогресуючу сте
нокардію напруження (табл. 5).

Відсоткове значення еозинофілів та лімфоци
тів першої доби було нижчим у хворих на ГІМ з 
підйомом сегмента БТ і без нього в порівнянні з 
хворими на прогресуючу стенокардію напружен
ня (табл. 6).

Таблиця 5
Порівняльна характеристика кількості нейтрофілів крові у хворих на прогресуючу стенокардію на

пруження та ГІМ (М± SEM; SD; СІ 95%; Med; Q)

Показник Хворі на прогресуючу стенокардію на- 
пруження (п=87)

Хворі на ГІМ з наступними змінами сегмента ST:
без підйому (п=23) з підйомом (п=59)

Сума фагоцитів 
(мікро- та мак
рофагів), пер
шої доби, %

72,31+0,91; 8,53; (70,49-74,13); 73,00; 
(69,00-7,00); непараметрич-ний за Кол
могоровим-Смирновим Pks=0,014;
Pkw (1~2~3)=0,0001;

79,87+1,70; 8,15; (76,34-83,40); 84,00; 
(72,00-86,00); параметричний за 
Shapiro-Wilk Psw=0,105; 
гомогенний за Levene Plev=0,416; 
Р*(1~2)=0,0001;
Р’(1~2)=0,0001;

78,47±1,04; 7,96; (76,40-80,55); 79,00; 
(73,00-84,00); параметричний за Кол
могоровим-Смирновим Pks=0,200; 
PAnova 1-2-3=0,0001;
Р*(1~3)=0,0001;
Р’(1~3)=0,0001;

Примітки: М -  середня, SEM -  стандартна похибка, SD -  стандартне відхилення, 95% СІ -  95% довірчі інтервали для сере-
дньої, Med -  медіана, Q -  нижні та верхні квартилі. Р kw (1 ~2~3) -  різниця між групами за даними тесту Kruskal- 
Wallis (kw), Рш-лінійність за тестом Shapiro-Wilk, Pks-лінійність за тестом Колмогорова-Смирнова, P anovaI -  
2-3 -  різниця між групами за даними дисперсійного аналізу варіабельностей з лінійним характером розподілу 
(ANOVA). Р*  -  різниця між групами за даними однофакторного дисперсійного аналізу з множинними тестами 
порівнянь за критерієм Tukey HSD. Р ’ - різниця між групами за даними однофакторного дисперсійного аналізу з 
множинними тестами порівнянь за критерієм Bonferroni.

Таблиця 6
Порівняльна характеристика еозинофілів та лімфоцитів крові у хворих на прогресуючу стенокар

дію напруження, ГІМ (М± SEM; SD; СІ 95%; Med; Q)

Показник Хворі на прогресуючу стенокардію напру- 
ження (п=87)

Хворі на ГІМ:
без підйому сегмента ST (п=23) з підйомом сегмента ST (п=59)

Еозинофіли 
першої доби,
%

2,13+0,19; 1,75; (1,76-2,51); 2,00; (1,00-3,00); 
непараметричний за Колмогоровим- 
Смирновим Pks=0,0001;
Pkw (1~2~3)=0,015;

1,30+0,32; 1,52; (0,65-1,96); 1,00; 
(0,00-2,00); непараметричний за 
Shapiro-Wilk Psw=0,0001;

1,66+0,23; 1,77; (1,20-2,12); 1,00; 
(0,00-2,00); непараметричний за Ко
лмогоровим-Смирновим Pks=0,0001;

Лімфоцити 
першої доби,
%

24,82+0,86; 8,05; (23,10-26,53); 24,00; (20,00- 
29,00); непараметричний за Колмогоровим- 
Смирновим Pks=0,043;
Pkw (1~2~3)=0,0001;

17,91 ±1,49; 7,17; (14,81-21,01); 16,00; 
(12,00-23,00); параметричний за 
Shapiro-Wilk Psw=0,145; 
гомогенний за Levene Plev=0,635; 
PAnova 1-2-3=0,0001;
Р*(1~2)=0,001;
Р’(1~2)=0,001;

19,88±0,98; 7,50; (17,93-21,83); 19,00; 
(16,00-25,00); параметричний за Ко
лмогоровим-Смирновим Pks=0,200; 
Р*(1~3)=0,001;
Р’(1~3)=0,001;

Примітки: М -  середня, SEM -  стандартна похибка, SD -  стандартне відхилення, 95% СІ -  95% довірчі інтервали для сере-
дньої, Med -  медіана, Q -  нижні та верхні квартилі. Р kw (1 ~2~3) -  різниця між групами за даними тесту Kruskal- 
Wallis (kw), Рш-лінійність за тестом Shapiro-Wilk, Pks-лінійність за тестом Колмогорова-Смирнова, PANovA1- 
2-3 -  різниця між групами за даними дисперсійного аналізу варіабельностей з лінійним характером розподілу 
(ANOVA). Р* - різниця між групами за даними однофакторного дисперсійного аналізу з множинними тестами по
рівнянь за критерієм Tukey HSD. Р ’ - різниця між групами за даними однофакторного дисперсійного аналізу з 
множинними тестами порівнянь за критерієм Bonferroni.
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Висновки
1. Для хворих на гострий інфаркт міокарда ха

рактерна більша роль моноцитів як антигенпре- 
зентуючих клітин, ніж лімфоцитів, як головних 
клітин-носіїв імунного відповіді. Хворим на не
стабільну стенокардію в проявах системного за
палення притаманне переважання лімфоцитар- 
ної ланки крові над моноцитарною, на відміну від 
хворих на гострий інфаркт міокарда.

2. Для хворих на гострий інфаркт міокарда ха
рактерна висока динаміка змін фізико- 
електричних властивостей еритроцитів, що про
являється високим рівнем швидкості осідання 
еритроцитів третьої доби, частки від поділу різ
ниці швидкості осідання еритроцитів третьої та 
першої доби до швидкості осідання еритроцитів 
першої доби, частки від поділу швидкості осі
дання еритроцитів третьої та першої доби.

3. Співвідношення активності запального про
цесу та проатеросклеротичних ліпідних змін 
крові було вищим у хворих на гострий інфаркт 
міокарда в порівнянні з хворими на нестабільну 
стенокардію, що віддзеркалює підвищена частка 
від поділу лейкоцитів першої доби та рівня хо
лестерину першої доби.
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Реферат
ДИФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С НЕСТАБИЛЬНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ И ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ ГЕМОГРАММЫ 
Приходько Н.П.
Ключевые слова: индексы соотношения лейкоцитов, острый инфаркт миокарда, нестабильная 
стенокардия, гемограмма.

С целью определения особенностей изменения показателей гемограммы у больных на нестабиль
ную стенокардию, ОИМ без подъема сегмента БТ и ОИМ с подъема сегмента БТ обследовали 169 
больных с острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией. По результатам анализа уста
новлены определенные диференциально-диагностические отличия: для нестабильной стенокардии 
присуще преобладание лимфоцитарного звена крови над моноритарным, а для больных с острым 
инфарктом миокарда характерна высокая динамика изменений физико-электрических свойств эрит
роцитов и соотношения активности воспалительного процесса к проатеросклеротическими липидным 
изменениям крови.

Summary
DIFFERENTIATED DIAGNOSIS OF INFLAMMATION SYNDROME IN PATIENTS WITH UNSTABLE 
ANGINA AND ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION BY HAEMOGRAM 
Prikhodko N.P.
Keywords: correlation indices of leukocytes, acute myocardial infarction, unstable angina, haemogram.

169 patients with acute myocardial infarction (AMI) and unstable angina, AMI without ST segment 
elevation and AMI with ST segment elevation were investigated to determine the characteristics of 
hemogram indices. The findings showed certain differential diagnostic differences: unstable angina is 
characterized by lymphocytic predominance over the level of blood monocytic, and patients with AMI are 
characterized by high dynamics of physical and electrical properties of red blood cells and correlation 
between the inflammatory process and proatherosclerotic blood lipid changes.
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