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Вступ. Тривалий перебіг онкогематологічного процесу із періодами прогресії і ремісії множинної мі-
єломи, підвищення кумулятивної дози препаратів цитостатичного ряду призводить до зростання 
ризику формування цитостатик-індукованої кардіотоксичності у хворих високого кардіологічного 
ризику. Мета – дослідити особливості порушень біоелектричної активності міокарда у хворих із 
прогресією множинної мієломи з урахуванням супутньої ішемічної хвороби серця. Матеріали і мето-
ди. Обстежено 42 хворих на множинну мієлому, які в залежності від наявності супутньої ішемічною 
хворобою серця були розподілені на групи: І (n=15) – хворі на множинну мієлому без супутніх захво-
рювань серцево-судинної системи; II (n=27) – хворі на множинну мієлому із супутньою ішемічною 
хворобою серця. Оцінку стану хворих проводили до початку хіміотерапії. Аналізували показники за-
гального та біохімічного аналізів крові. За даними Холтерівського моніторування електрокардіог-
рами оцінювали: частоту серцевих скорочень, інтервал PQ, корегований інтервал QT.  Результа-
ти: Анемія 3 та 4 ступеню тяжкості виявлена лише у групі хворих на множинну мієлому із супут-
ньою ішемічною хворобою серця, а саме – у 4 (14,80%) та у 1 (3,70 %) пацієнтів відповідно. Рівень 
сироваткового креатиніну вище 177 мкмоль/л був зафіксований у 1 (6%) пацієнта І групи та у 2 
(7%) хворих ІІ групи. Виявлений зворотній кореляційний зв’язок між рівнем креатиніну та кількістю 
еритроцитів у хворих на множинну мієлому із супутньою ішемічною хворобою серця (R=-0,58, 
p<0,05). Порушення ритму виявлено у 3 (20%) хворих на множинну мієлому без захворювань серце-
во-судинної системи та – у 8 (29,6%) хворих у хворих на множинну мієлому із супутньою ішемічною 
хворобою серця, порушення провідності – у 5 (33%) та у 14 (52%) пацієнтів відповідно, що свідчить 
про тенденцію до збільшення частоти порушень біоелектричної активності міокарда за супутньої 
ішемічної хвороби серця.  
Ключові слова: множинна мієлома, ішемічна хвороба серця, Холтерівське моніторування електрокардіограми, 
кардіотоксичність, біоелектрична активність міокарда. 
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Впродовж останніх 20 років сучасні схеми хі-
міотерапії (ХТ) значно покращили показники ви-
живаності у хворих на множинну мієлому (ММ). 
Середній термін життя значної частки пацієнтів 
перевищує 10 років. Проте тільки у 10-15% паці-
єнтів із ММ тривалість життя досягає або пере-
вищує середній показник у популяції [7].  

Тривалий перебіг онкогематологічного про-
цесу із періодами прогресії і ремісії ММ, підви-
щення кумулятивної дози препаратів цитостати-
чного ряду призводять до зростання ризику фо-
рмування поліорганних уражень, які можуть бути 
результатом інтоксикації, пухлинної інфільтрації 
органів і систем на фоні ММ, а також наслідком 
токсичної дії ХТ [9]. 

Особливої уваги заслуговує ураження серце-
во-судинної системи (ССС) у хворих на ММ, що 
може залежати від: 

1) факторів, не пов’язаних із онкогематологіч-
ним процесом (вік, діабет, дисліпідемія, ожиріння, 
попередні серцево-судинні захворювання); 

2) факторів, пов’язаних з онкогематологічним 
процесом (серцевий AL-амілоїдоз, гіпервіскоз-
ний синдром, систолічна серцева недостатність, 
артеріо-венозне шунтування, анемія, порушення 
функції нирок); 

3) факторів, пов’язаних з кардіотоксичними 
впливами ХТ (антрацикліни, кортикостероїди, 
алкілуючі агенти, імуномодулюючі препарати, ін-

гібітори протеасом) [6]. 
Найбільш часто фіксують цитостатик-

індуковані ураження ССС у вигляді розвитку та 
прогресування артеріальної гіпертензії (АГ), 
ішемічної хвороби серця (ІХС), застійної серце-
вої недостатності, венозної тромбоемболії та 
артеріальної тромбоемболії. Важливо, що вве-
дення хіміотерапевтичних препаратів може ви-
кликати розвиток різних видів порушень ритму 
та провідності [8]. 

З метою прогнозування розвитку вторинних 
кардіоваскулярних уражень у хворих онкогема-
тологічного профілю особливого значення має 
наявність супутніх захворювань ССС, у першу 
чергу ІХС [4]. Так на фоні прогресії ММ розвива-
ється CRAB-синдром, який включає формування 
гіперкальціємії, уражень нирок, анемії, деструкції 
кісток. 

Патогномонічні для гіперкальціємії зміни ЕКГ 
характеризуються збільшенням амплітуди QRS, 
подовженням PR з укороченням інтервалу QT та 
пов'язаного з ним нахилу зубця Т, які найчастіше 
зустрічаються у пацієнтів із вмістом кальцію в 
сироватці крові більше 4 ммоль/л, але можуть 
з’являтися і на фоні рівня кальцію до 2,50 
ммоль/л [6]. У ряді випадків ЕКГ зміни внаслідок 
гіперкальціємії імітують порушення біоелектрич-
ної активності міокарда, притаманні гострому 
коронарному синдрому з елевацією сегменту ST 
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[11]. 
Наявність анемії та її ступінь потенціює роз-

виток ішемії міокарда і, відповідно, призводить 
до прогресії супутніх захворювань ССС [4]. 

Стандартна ЕКГ та, особливо, Холтерівське 
моніторування одночасно з ЕХО-кардіоскопією 
та мультиспіральною комп’ютерною томографі-
єю серця являються основними методами ве-
рифікації цитостатик-індукованої кардіотоксич-
ності [12]. 

При стандартній ЕКГ та її добовому моніто-
руванні виявляють різні порушення ритму і про-
відності серця, неспецифічні зміни зубця Т, по-
довження інтервалу Q–T і збільшення його дис-
персії [3]. 

Детальне вивчення особливостей ЕКГ-змін у 
хворих на ММ і, особливо, за умов наявності су-
путньої ІХС має особливого значення для про-
гнозування формування цитостатик-індукованої 
кардіотоксичності у динаміці ХТ. 

Мета 
Дослідити особливості порушень біоелектри-

чної активності міокарда у хворих із прогресією 
ММ з урахуванням супутньої ІХС. 

Матеріали та методи 
Обстежено 42 пацієнта із прогресією ММ, які 

перебували на лікуванні у гематологічному від-
діленні КП "Полтавська обласна клінічна лікарня 
ім. М.В. Скліфосовського ПОР", із них 15 (36%) 
чоловіків, 27 (64%) жінок. Середній вік обстеже-
них пацієнтів становив 61,90 ± 9,30 роки. Всім 
пацієнтам діагноз ММ було встановлено відпові-
дно до стандартів курації онкогематологічних 
хворих із множинною мієломою згідно з наказом 
МОЗ України від 02.11.2015 № 710 [1] та Euro-
pean Society for Medical Oncology [7]. У дослі-
дження включали пацієнтів, загальний стан яких 
за ECOG відповідав І-ІІ, за індексом Карновсько-
го — 60-80%.  

У 27 (64%) пацієнтів виявлено супутню ІХС: 
стабільна стенокардія напруги І-ІІ ФК, дифузний 
та постінфарктний кардіосклероз. Діагноз ІХС 
встановлено відповідно до наказу МОЗ України 
від 02.03.2016 № 152. (зі змінами 23.09.2016) [2]. 

В залежності від наявності супутньої ІХС па-
цієнти були розподілені на групи: 

І (n=15) – хворі на ММ без супутніх захворю-
вань ССС.  

II (n=27) – хворі на ММ із супутньою ІХС. 
Згідно з класифікацією Durie, Salmon (1975), у 

І групі хворих на ММ без захворювань ССС ІІА 
ст. виявлена у 7 (46,7%) пацієнтів, ІІІА ст. – у 6 
(40%) та ІІІВ – у 2 (13,3%) хворих; у ІІ групі хво-
рих на ММ із супутньою ІХС ІІА ст. зафіксована у 
4 (14,8%) хворих, ІІІА ст. – у 15 (55,6%) та ІІІВ – у 
8 (29,6%) хворих.  

Проводили первинну оцінку стану хворих на 
ММ до проведення специфічної ХТ. Аналізували 
показники загального аналізу крові: рівень гемо-
глобіну, загальну кількість еритроцитів та тром-

боцитів. 
Оцінювали показники біохімічного аналізу 

крові: вміст загального білку, креатиніну у сиро-
ватці крові хворих. 

Проводили оцінку компонентів CRAB-
синдрому: рівень сироваткового креатиніну > 
177 мкмоль/л, рівень гемоглобіну < 100 г/л. 

За даними Холтерівського моніторування ЕКГ 
(ХМ ЕКГ) аналізували: частоту серцевих скоро-
чень (ЧСС), інтервал PQ, корегований інтервал 
QT ( QTc). 

Ступінь тяжкості порушень показників загаль-
ного і біохімічного аналізу крові та даних ХМ ЕКГ 
аналізували за Common Terminology Criteria for 
Adverse Events v.4 [10]. 

Статистичну обробку отриманих результатів 
дослідження проводили із використанням стати-
стичної програми GraphPad Prism версії 5.00 
(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA), 
яка дозволяє виконувати параметричний та не-
параметричний статистичний аналіз. При нор-
мальному розподілі даних результати представ-
ляли у вигляді середніх арифметичних величин 
(М) та їх похибки (m). Достовірність відмінностей 
розраховували за допомогою t критерію Стью-
дента. При розподілі, що відрізняється від нор-
мального, використовували парні непараметри-
чні методи рангових критеріїв Вілкоксона та 
Манна-Уітні. Оцінку взаємозв’язку досліджува-
них показників проводили з використанням ко-
реляційного аналізу за Спірменом. Оцінку відно-
сного ризику проводили шляхом розрахунку від-
ношення ризиків (RR) та його 95% довірчого ін-
тервалу (СІ). Використовували формулу: 
RR=A(C+D) / C(A+B), де А, В, С, D – кількість 
спостережень в осередках таблиці сполучення. 
Статистично достовірними вважали відмінності 
при p<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення 
На показники біоелектричної активності міо-

карда принципово впливала прогресія ММ, а 
саме розвиток пухлинної інтоксикації, розвиток 
анемії і ступінь її тяжкості, виникнення порушень 
функції нирок та ступінь їх тяжкості. Відповідно 
до критеріїв CTCAE4 у І групі показники гемо-
глобіну у межах нормальних коливань зафіксо-
вані у 3 (20%) пацієнтів, зниження рівню гемо-
глобіну 1 ст. – у 11 (73,3%) та 2ст. – у 1 (6,7%) 
хворого. У ІІ групі хворих на ММ із супутньою 
ІХС показники гемоглобіну у межах нормальних 
коливань зареєстровані у 5 (18,5%) пацієнтів, 
зниження гемоглобіну 1 ст. – у 16 (59,3%), 2 ст. – 
у 1 (3,7%), 3 ст. – у 4 (14,8%) та 4 ст. – у 1 (3,7%) 
пацієнта. Отже, за даними нашого дослідження, 
у хворих на ММ на фоні супутньої ІХС спостері-
галась тенденція до формування зниження ге-
моглобіну тяжкого ступеню [10]. З прогностичної 
точки зору особливого значення мало визначен-
ня кількості пацієнтів із рівнем гемоглобіну ниж-
че 100 г/л, що входить до CRAB-критеріїв. Так, 
зниження гемоглобіну нижче 100 г/л виявлено у 
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1 (6,7%) пацієнта І групи та – у 6 (22,2%) хворих 
ІІ групи, що може свідчити про системний вплив 
ІХС на процеси пригнічення еритропоезу на фоні 
онкогематологічного захворювання. Проте під 
час оцінки середніх значень показників загаль-

ного аналізу крові, а саме кількості еритроцитів, 
тромбоцитів, рівня гемоглобіну, у групах порів-
няння не було виявлено достовірної різниці по-
казників залежно від наявності супутньої ІХС 
(р>0,05) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники загального аналізу крові у пацієнтів І та ІІ груп, M±m 

Показники І (n= 15) ІІ (n= 27) 

Еритроцити 10×12/л 3,92 ± 0,57 
95% CI 3,60-4,23 

3,61 ± 0,85 
95% CI 3,27 - 3,95 

Р p=0,15 

Гемоглобін, г/л 116,80 ± 14,94 
95% CI 108,50 - 125,10 

107,70 ± 23,43 
95% CI 98,05 - 117,40 

Р p=0,10 

Тромбоцити 10×12/л 236,50 ± 67,67 
95% CI 199,10 - 274,00 

230,00 ± 78,29 
95% CI 199,00 - 260,90 

Р p=0,10 

Примітка: у цій та у наступних таблицях р – достовірна різниця між показниками у І та ІІ групах. 

Прогресування ММ супроводжувалось фор-
муванням гіперпротеїнемії незалежно від наяв-
ності супутніх захворювань ССС. Так, у пацієнтів 
І групи показник загального білка не відхилявся 
від нормальних значень (65-85 г/л), тоді як у па-
цієнтів ІІ групи зміни підвищення рівня загально-
го білка виявлені у 8 (29,6%) пацієнтів. Середні 
значення вмісту загального білка у сироватці 
крові не відрізнялись у хворих на ММ у групах 
порівняння (р>0,05) (табл. 2.). 

Паралельно було проведено оцінку рівня си-

роваткового креатиніну відповідно до CRAB- 
критеріїв та виявлено підвищення рівня креати-
ніну >177 мкмоль/л у 1 (6%) пацієнта І групи у та 
у 2 (7%) ІІ групи, що може свідчити про відсут-
ність впливу супутньої ІХС на ймовірність ура-
ження нирок на фоні ММ. Даний факт підтвер-
джувався відсутністю достовірних змін середніх 
значень вмісту креатиніну у сироватці крові хво-
рих на ММ залежно від наявності супутньої ІХС 
(р>0,05) (табл. 2).  

Таблиця 2  
Показники біохімічного аналізу крові пацієнтів І та ІІ груп, M±m 

Показники І (n= 15) ІІ (n= 27) 

Креатинін, мкмоль/л 84,93 ± 33,91 
95% CI 66,15 - 103,70 

108,80 ± 69,21 
95% CI 81,41 - 136,20 

P p=0,15 

Загальний білок, г/л 71,07 ± 4,94 
95% CI 68,33 - 73,80 

79,35 ± 17,20 
95% CI 72,54 - 86,15 

P p=0,35 
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Рис. 1. Зворотній кореляційний зв'язок між вмістом креатиніну у сироватці крові  

та рівнем еритроцитів у хворих ІІ групи. Примітка: RBC – еритроцити. 

Одночасно саме у хворих на ММ із супутньою 
ІХС був виявлений зворотній кореляційний 
зв’язок середньої сили між рівнем креатиніну та 
загальною кількістю еритроцитів (R=-0,58, 

p<0,05) (рис. 1), що підтверджує патогенетичний 
вплив між даними показниками. 

На фоні прогресії ММ за допомогою ХМ ЕКГ 
зареєстровано численні порушення ритму та 
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провідності (АВ- блокади І ст.,вогнищеві блокади 
ніжок пучка Гіса, фібриляцію передсердь, по-
довження інтервалу Qtc) з чіткою тенденцією до 
зростання частоти змін біоелектричної активнос-
ті міокарда на фоні ІХС. Так, порушення ритму у 
І групі було виявлено у 3 (20%) пацієнтів (сину-
сова тахікардія – у 1 (6,7%) та синусова бради-
кардія – у 2 (13,3%) хворих), а у ІІ групі – у 8 
(29,6%) пацієнтів (фібриляція передсердь вияв-
лена у 2 (7,4%), надшлуночкова екстрасистолія 
– у 4 (14,8%) та шлуночкова екстрасистолія - у 3 
( 11,1%) хворих).  

Порушення провідності у хворих із прогресією 
ММ реєструвались частіше, ніж зміни серцевого 
ритму. Так, за даними ХМ ЕКГ у І групі хворих на 
ММ без захворювань ССС порушення провідно-
сті було зафіксовано у 5 (33%) пацієнтів, а саме 
блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса 
(БПГЛНПГ) – у 3 (20%), неповна блокада правої 
ніжки пучка Гіса (БПНПГ) – у 1 (6,7%) та атріове-
трикулярна (АВ) блокада І ступеню – у 1 (6,7%) 
хворого. Одночасно у пацієнтів ІІ групи на фоні 
супутньої ІХС порушення провідності реєструва-
лись у 14 (52%) пацієнтів та включали: БПГЛНПГ 
– у 8 (29,6%), повну БПНПГ – у 2 (7,4%) та АВ 
блокаду 1ст – 2 (7,4%). Отже, за даними нашого 
дослідження спостерігалась тенденція до збіль-
шення частоти виникнення порушень провіднос-
ті у хворих з ММ та супутньою ІХС в порівнянні з 

пацієнтами без захворювань ССС. 
До початку ХТ подовження корегованого ін-

тервалу Qt у межах 450-480 мс, що відповідає 1 
ст. подовження за CTCAE 4, було зафіксовано у 
1 (6%) хворого І групи та у 4 (14,8%)  пацієнтів ІІ 
групи [10]. Таким чином, спостерігалась тенден-
ція до подовження корегованого інтервалу Qt у 
пацієнтів з ММ та супутньою ІХС в порівнянні з 
хворими на ММ без захворювань ССС. Одноча-
сно за даними ХМ ЕКГ середні значення інтер-
валу PQ, QT, та ЧСС достовірно не відрізнялись 
між хворими на ММ залежно від наявності супу-
тньої ІХС (р>0,05) (табл. 3). 

Таким чином, у хворих на ММ на фоні про-
гресії онкогематологічного захворювання спо-
стерігаються порушення ритму і провідності на 
фоні негативних факторів, зумовлених саме пу-
хлинним процесом. Відсутність значних змін між 
показниками біоелектричної активності міокарда 
залежно від наявності захворювань ССС при-
зводить до недостатньої уваги до пацієнтів, що 
мають підвищений кардіологічний ризик, у пер-
шу чергу, ішемічну хворобу серця. Даний факт 
може бути причиною несвоєчасної діагностики 
ранньої цитостатик-індукованої кардіотоксичнос-
ті у даної категорії хворих, що належить до ва-
гомих факторів ризику формування пізніх ура-
жень міокарда у вигляді застійної серцевої не-
достатності. 

Таблиця 3  
Показники стандартної ХМ ЕКГ, M±m 

Показники І (n= 15) ІІ (n= 27) 

Інтервал PQ, mc 160,00 ± 27,52 
95% CI 144,80 - 175,20 

155,80 ± 42,35 
95% CI 138,70 - 172,90 

p p= 1,0 

Інтервал QTc, ms 404,70 ± 34,10 
95% CI 385,80-423,50 

401,50 ± 40,69 
95% CI 385,40- 417,60 

p p= 0,95 

Частота серцевих скорочень/хв 76,07  ± 14,45 
95% CI 68,06 - 84,07 

71,89 ± 9,15 
95% CI 68,27 - 75,51 

 p p= 0,38 
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Рис. 2. Кореляційний зв'язок між рівнем тромбоцитів  

у загальному аналізі крові та тривалістю інтервалу РQ. Примітка: PLT – тромбоцити. 
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Нами був виявлений прямий кореляційний 
зв’язок між рівнем тромбоцитів та тривалістю ін-
тервалу PQ у хворих на ММ із супутньою ІХС ІІ 
групи (R=+0,47 p< 0,05), що потребує ретельного 
динамічного спостереження під час проведення 
ХТ (рис. 2). 

Таким чином пацієнти, які мають захворю-
вання ССС, в тому числі і ІХС, складають групу 
підвищеного кардіологічного ризику в динаміці 
ХТ в аспекті розвитку цитостатик-індукованої 
кардіотоксичності. Даний факт зумовлює необ-
хідність ретельного ЕКГ контролю за показника-
ми біоелектричної активності міокарда у пацієн-
тів групи високого кардіологічного ризику з ме-
тою попередження  формування у них ранньої 
та пізньої цитостатик-індукованої кардіотоксич-
ності.  

Висновки 
1. Анемія 3 та 4 ступеню тяжкості виявлена 

лише у групі хворих на ММ із супутньою ІХС, а 
саме – у 4 (14,8%) та у 1 (3,7 %) пацієнтів відпо-
відно. 

2. Рівень сироваткового креатиніну вище 177 
мкмоль/л був зафіксований у 1(6%) пацієнта І 
групи та у 2 (7%) хворих ІІ групи. Виявлений 
зворотній кореляційний зв’язок між рівнем креа-
тиніну та кількістю еритроцитів у хворих на ММ із 
супутньою ІХС ІІ групи (R=-0,58, p<0,05). 

3. До проведення ХТ порушення ритму вияв-
лені у 3 (20%) хворих на ММ без захворювань 
ССС І групи та – у 8 (29,6%) хворих на ММ із су-
путньою ІХС пацієнтів ІІ групи, порушення прові-
дності – у 5 (33%) та у 14 (52%) пацієнтів відпо-
відно, що свідчить про тенденцію до збільшення 
частоти порушень біоелектричної активності мі-
окарда за супутньої ІХС.  
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Реферат 
ИЗМЕНЕНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМОЙ  
Островский В.Л., Скрыпник И.Н., Маслова А.С. 
Ключевые слова: множественная миелома, ишемическая болезнь сердца, Холтеровское мониторирование 
электрокардиограммы, кардиотоксичность, биоэлектрическая активность миокарда. 

Вступление. Длительное течение онкогематологического процесса с периодами прогрессии и ре-
миссии множественной миеломы, увеличение кумулятивной дозы препаратов цитостатического ряда 
приводит к возрастанию риска формирования цитостатик-индуцированной кардиотоксичности у боль-
ных высокого кардиологического риска.  Цель – исследовать особенности нарушений биоэлектриче-
ской активности миокарда у больных с прогрессирующей множественной миеломой с учетом сопутст-
вующей ишемической болезни сердца. Материалы и методы. Обследовано 42 пациента с множест-
венной миеломой, которые в зависимости от наличия сопутствующей ишемической болезни сердца 
были разделены на группы: І (n=15) – больные с множественной миеломой без сопутствующих забо-
леваний сердечно-сосудистой системы; II (n=27) – больные с множественной миеломой с сопутст-
вующей ишемической болезнью сердца. Оценку состояния больных проводили до начала химиотера-
пии. Анализировали показатели общего и биохимического анализов крови. По данным Холтеровского 
мониторирования электрокардиограммы оценивали: частоту сердечных сокращений, интервал PQ, 
корригированный интервал. Результаты: Анемия 3 и 4 степени тяжести обнаружена только в группе 
больных с множественной миеломой и сопутствующей ишемической болезнью, а именно – у 4 (14,8%) 
и у 1 (3,7%) пациентов соответственно. Уровень сывороточного креатинина выше 177 мкмоль/л был 
зафиксирован у 1 (6%) пациента І группы и у 2 (7%) больных ІІ группы.  Обнаружена обратная корре-
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ляционная связь между уровнем креатинина и количеством эритроцитов у больных с множественной 
миеломой с сопутствующей ишемической болезнью сердца (R=-0,58, p<0,05). Нарушения ритма уста-
новлено у 3 (20%) больных на множественную миелому без заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы и у 8 (29,60%) больных с множественной миеломой с сопутствующей ишемической болезнью 
сердца, нарушения проводимости – у 5 (33%) та у 14 (52%) пациентов соответственно, что свиде-
тельствует о тенденции к увеличению частоты нарушений биоэлектрической активности миокарда 
при условии сопутствующей ишемической болезни сердца.  

Summary 
CHANGES IN MYOCARDIAL BIOELECTRIC ACTIVITY IN PATIENTS WITH PROGRESSIVE MYLTIPLE MYELOMA  
Ostrovskyi V.L., Skrypnyk I.M., Maslova G.S.  
Key words: multiple myeloma, coronary heart disease, Holter electrocardiography monitoring, cardiotoxicity, bioelectrical activity of 
myocardium. 

Introduction. Long-termed oncohematological course with periods of progression and remission of multi-
ple myeloma, an increase in the cumulative dose of cytostatic drugs usually lead to a growing risk of chemo-
therapy-induced cardiotoxicity in patients with high cardiac risks. The aim of this study is to investigate 
changes in myocardial bioelectric activity of patients with progression of multiple myeloma and concomitant 
ischemic heart disease.  Materials and methods. 42 patients with multiple myeloma were examined. The pa-
tients were divided into groups according to presence of concomitant coronary heart disease: І (n=15) in-
cluded patients with multiple myeloma without concomitant cardiovascular diseases; II (n=27) involved pa-
tients with multiple myeloma and concomitant coronary heart disease. The patients were assessed before 
chemotherapy. We analyzed general and biochemical blood count findings. Based on Holter electrocardi-
ography monitoring findings, we assessed heart rate, PQ interval, corrected QT interval. Results: Grade 3 
and 4 of anaemia were detected only in the group of patients with multiple myeloma and concomitant coro-
nary heart disease, in 4 (14,80%) and in 1 (3,70%) patients, respectively. Serum creatinine level above 177 
μmol / l was found in 1 (6%) patient in the group I and in 2 (7%) patients in the group II. An inverse correla-
tion was found between creatinine levels and erythrocyte counts in patients with multiple myeloma and con-
comitant coronary heart disease (R=-0,58, p<0,05). Rhythm disorders were found in 3 (20%) patients with 
multiple myeloma without cardiovascular diseases and in 8 (29.6%) patients with multiple myeloma with con-
comitant ischemic heart disease, conduction disorders was found in 5 (33%) patients in group I and in 14 
(52%) patients in group II. Tendency in increasing the incidence of myocardial bioelectrical activity has been 
found out in case of concomitant coronary heart disease. 


