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Вперше синдром серцевої недостатності був признаним як нова епідемія близько 30 років то-
му. Враховуючи те, що на даний час показники старіння населення прогресивно збільшуються – 
збільшується і загальна кількість пацієнтів із серцевою недостатністю. Незважаючи на постійне 
вдосконалення діагностичних та терапевтичних алгоритмів – кількість пацієнтів з даним діагно-
зом невпинно зростає. Хронічна серцева недостатність є однією із основних причин як первинних, 
так і повторних госпіталізацій у людей різного віку, результатом яких є зростання частки націо-
нальних витрат на систему охорони здоров’я. На поширеність серцевої недостатності вплива-
ють як специфічні та неспецифічні фактори ризику, так і коморбідність «сучасних» пацієнтів. 
Останні дослідження викладені у світових публікаціях свідчать про те, що кількість пацієнтів із се-
рцевою недостатністю в країнах з низьким рівнем доходу значно більша, що пов’язано із поширені-
стю інфекційних захворювань та низьким соціокультурним рівнем. Збільшується тенденція діагно-
стування хронічної серцевої недостатності у відносно молодих людей, що можна пов’язати із фор-
муванням малоактивного способу життя, збільшенням випадків ожиріння серед населення та зме-
ншенням кількості періодичних профілактичних оглядів. Вміння своєчасно діагностувати та, не 
менш важливо, прогнозувати ризик розвитку хронічної серцевої недостатності дозволить впли-
вати саме на той чи інший механізм розвитку, який різниться у пацієнтів різного віку, географічно-
го розташування, статті та наявної супутньої патології. На даний час відомо, що у пацієнтів мо-
лодого віку більш часто виявляють серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду, але це 
не означає, що дана група пацієнтів не потребує належного діагностичного пошуку та терапев-
тичного підходу. Всі рекомендації Європейської асоціації кардіологів щодо ведення пацієнтів із хро-
нічною серцевою недостатністю, в тому числі Рекомендації 2021 року основані на доказовій меди-
цині, головним посланням якої є комплексність та своєчасність надання медичних послуг. В даному 
огляді літератури розкрито структурний аналіз літературних джерел, який демонструє необхід-
ність цілісності розуміння послідовних адаптивних змін в системах та окремих органах людського 
організму, які відбуваються при тих чи інших захворюваннях, та стають як причинами, так і нас-
лідками хронічної серцевої недостатності. 
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Щорічні статистичні дані щодо першості но-
зологій в захворюваності суспільства залиша-
ються сталими – серцево-судинні захворювання 
(ССЗ) все так же займають перші місця в даних 
рейтингах. Саме цю групу захворювань виокре-
млюють як один з основних факторів інвалідиза-
ції населення не лише в Україні, а й в світі. Якщо 
декілька років назад ми спостерігали чіткий вза-
ємозв’язок між рівнем доходу країни та показни-
ком ССЗ, а саме, чим вищий дохід, тим меншим 
ставав цей показник, то останнім часом ця тен-
денція втрачає доказовість. Цифри вражають, 
адже, якщо виявлення ССЗ у 90-х роках минуло-
го століття становило 271 мільйон, то станом на 
2021 рік цей показник зріс практично вдвічі, від-
повідно, смертність від ССЗ зросла у 0,8 разів.  

До числа найбільш розповсюджених синдро-
мів, які ускладнюють перебіг ССЗ відносять хро-
нічну серцеву недостатність (ХСН), яка є своєрі-
дним критерієм оцінки тяжкості загального стану 
пацієнта. Серед науковців різняться думки, що-
до трактування даного поняття – це самостійна 
одиниця, чи синдром, який в комплексі з іншими 
визначає ту чи іншу патологію. Враховуючи всю 
вагомість контролю над ССЗ, поширеність сер-
цевої недостатності (СН) продовжує зростати 
[1]. СН – це один з ключових синдромів, який не 

лише сприяє погіршанню якості життя пацієнтів, 
з подальшою їх інвалідизацією, а й призводить 
до економічного перевантаження системи охо-
рони здоров’я [2]. Серцеву недостатність визна-
ють глобальною пандемією, яка охоплює близь-
ко 26 мільйонів людей у всьому світі, та невпин-
но поширюється. Прогностичні дані викликають 
занепокоєння, адже, прогнозують, що до 2030 
року у понад 8 мільйонів людей по всьому світі 
СН буде складовою клінічного діагнозу [3]. Од-
нозначно, вміння своєчасно діагностувати СН 
дуже важливе, але також важливим є вміння 
аналізувати симптоми та прогнозувати можли-
вий розвиток цього стану, з метою своєчасного 
вплину на механізми розвитку. 

Поширеність серцевої недостатності, відпові-
дно до численних досліджень, поступово зрос-
тала у відсотковому співвідношенні починаючи з 
минулого століття. Якщо брати до уваги дані до-
сліджень за останні десятиліття, то, наприклад, 
у Німеччині в 2006 році поширеність СН стано-
вила 1,6% у жінок і 1,8% у чоловіків [4], у Швеції 
в 2010 році поширеність СН становила 1,8 %, в 
країнах Азії та в країнах Далекого та Близького 
Сходу цей показник коливається від 1,3 % до 6,7 
% [5, 6, 7]. Варто зауважити, що з віком показни-
ки поширеності зростають незалежно від тери-
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торіальної приналежності [4, 8, 9]. Також, існу-
ють дані, щодо гендерних особливостей – серед 
чоловіків серцева недостатність зустрічається 
частіше, в порівнянні із жіночою статтю [4, 10]. 

Відповідно, на поширеність серцевої недо-
статності в популяції значно впливають ті, чи ін-
ші фактори ризику, які залежать як від економіч-
ної ситуації в країні, промислової забрудненості, 
так і від рівня фізичної активності, смакових 
вподобань, поширеності шкідливих звичок. Ур-
банізація призвела до неоднозначних наслідків: 
перехід на значно вищий технологічний рівень 
посприяв зниженню фізичної активності людей в 
цілому, що в свою чергу негативно відобразило-
ся на рівні популяційного здоров’я. В 2015 ро-
ці Організація Об’єднаних Націй (ООН) розроби-
ла Цілі сталого розвитку, які б мали сприяти ви-
рішенню глобальних світових проблем [11]. Се-
ред них, міцне здоров’я/здоровий спосіб жит-
тя/good health and well-being знаходиться на 3-
му місці. Заходи, розроблені країнами-
учасницями ООН повинні були сприяти знижен-
ню показників захворюваності, в тому числі, 
зниженню поширеності серцевої недостатності, 
та покращенню рівня загального здоров’я. Од-
нак, як свідчать вище вказані статистичні дані – 
поширеність СН невпинно зростає.  Фактори ри-
зику, які сприяють виникненню та прогресуванню 
серцевої недостатності можна поділити на різні 
групи: J. Stamler у 1973 році запропонував один 
з найперших, але один з найбільш практичних 
варіантів поділу факторів ризику. Ця класифіка-
ція включила в себе біологічні фактори ризику, 
тобто, ті, на які не впливають зовнішні чинники, 
а саме вік та стать; ендогенні фактори – ті, які 
піддаються впливу екзогенним факторам, зок-
рема це артеріальна гіпертензія (АГ), частота 
серцевих скорочень (ЧСС), показники ліпідогра-
ми, індекс маси тіла (ІМТ) та інші. До класифіка-
ції J. Stamlera також увійшли спосіб життя та фа-
ктори навколишнього середовища (рівень пило-
вого забруднення території, шкідливі звички, фі-
зична активність, режим дня і т.інш.) і патологічні 
зміни, які відбуваються в самому організмі, дані 
про які ми отримуємо під час лабораторних та 
інструментальних методів дослідження. 

Патологія міокарда у 80% всіх випадків спри-
чиняє розвиток серцевої недостатності, і лише 
від відповідності між наповнення двох інших груп 
факторів ризику буде залежати ступінь проявів 
симптоматичних порушень. Закономірно, що ар-
теріальну гіпертензію, атеросклероз, цукровий 
діабет та ожиріння віднесли до тих факторів, які 
посилюють розвиток СН [12, 13].  

У більшості факторів ризику спільний патофі-
зіологічний шлях, який посилює негативний 
вплив на серцево-судинну систему. Як приклад, 
Фремінгемське дослідження щодо впливу некон-
трольованої артеріальної гіпертензії на розвиток 
хронічної серцевої недостатності, яке відкрито 
демонструє, що саме неконтрольована АГ є ос-
новною причиною розвитку СН. Перелік факто-

рів сприяючих розвитку СН чималий, включаючи 
порушення серцевого ритму, прийом препаратів, 
фармакодинаміка яких знижує функціональні 
можливості серцевого м’яза, тим самим ство-
рюючи сприятливі умови для формування сер-
цевої недостатності, анемії, інфекційні чинники 
та інші [14]. 

При ХСН, порушується інотропна функція се-
рцевого м'яза, який недостатньо ефективно ско-
рочується, щоб забезпечити підвищені вимоги, 
які виникли внаслідок дії факторів стресу на се-
рцеву діяльність. У відповідь на негативний 
вплив, серце намагається адаптуватися до 
створених умов власним ремоделюванням, яке 
проявляються саме клітинною гіпертрофією та 
збільшенням маси міокарда шлуночка, а не про-
ліферацією міоцитів, адже поділ кардіоміоцитів у 
дорослих є дещо сповільненим процесом [15]. 
Початковий адаптативний етап зі сторони міока-
рда у відповідь на негативний вплив включає чо-
тири послідовних компенсаційних механізми. 
Першою ланкою виступає закон Франка Старлін-
га, який через збільшення переднавантаження 
збільшує здатність міокарда скорочуватися. Ак-
тивація симпатико-адреналової системи через 
збільшення синтезу катехоламінів сприяє підви-
щенню загального периферійного опору артері-
альних судин, як наслідок, збільшується постна-
вантаження; венозна вазоконстрикція активує 
посилення венозного звороту крові до серця, 
тобто як і закон Старлінга проявляється збіль-
шенням переднавантаження. Ренін-ангіотензин-
альдостеронова система (РААС) також включа-
ється в адаптативний процес через збільшення 
синтезу ангіотензину ІІ, альдостерону, у відпо-
відь посилюється реабсорбція натрію та води в 
ниркових канальцях, зростає об’єм циркулюючої 
крові (ОЦК), що сприяє підвищенню наванта-
ження на серце, наслідком чого є затримка на-
трію та води в організмі, що візуально проявля-
ється симптоматичними кардіальними набряка-
ми [16, 17]. 

Антидіуретичний гормон (вазопресин) секре-
тується в підвищеній кількості, що також сприяє 
реарбсорбції натрію в ниркових канальцях під 
впливом альдостерону та зростанню ОЦК, арте-
ріальної та венозної вазоконстрикції. Ендотеліа-
льна функція порушується за рахунок збільшен-
ня синтезу вазопресорів (ендотеліну-1, ангіотен-
зину ІІ, тромбоксану), вазодилататорів синтезу-
ється на порядок менше. Як результат – міокард 
гіпертрофується, перевантажується об’ємом та 
опором та ушкоджується, результат – порушен-
ня скоротливої здатності серця. Послідовий кас-
кад функціональних порушень міокарда розпо-
чинається з ремоделювання серця, слідом за 
яким приєднується спершу діастолічна, а потім 
систолічна дисфункція серцевого м’яза, які в 
комплексі призводять до гіпоксії органів і тканин 
та розвитку набрякового синдрому. СН класифі-
кують різними способами. Досить поширеною є 
практика використання функціональної класифі-
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кації Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA), яка 
дозволяє оцінити тяжкість симптомів та рівень 
фізичної активності. Також, залежно від топічно-
го ураження розрізняють ліво- та правосторонню 
СН, проте недостатність однієї з сторін у біль-
шості випадків призводить до поєднаної недо-
статності – бівентрикулярної.  

Орієнтиром для оцінки стану внутрішньосер-
цевої гемодинаміки є фракція викиду лівого 
шлуночка (ФВ ЛШ), яка є інтегральним показни-
ком систолічної функції серця та демонструє, 
яка саме частка кінцево-діастолічного об’єму лі-
вого шлуночка (ЛШ) викидається в аорту під час 
систоли. Залежно від величини ФВ ЛШ пацієнти 
із серцевою недостатністю поділяються на групу 
із низькою або зниженою фракцією викиду (ФВ 
<40%), на групу із збереженою фракцією викиду 
(ФВ >50%), та групу із проміжною, або серед-
ньою ФВ (ФВ 41–49%) [18]. СН зі зниженою ФВ 
прийнято вважати систолічною СН. Саме систо-
лічна дисфункція проявляється у більшості ви-
падків як гострої, так і хронічної СН. Патогенети-
чно гемодинамічні зміни розпочинаються зни-
женням ударного об’єму (УО), хвилинного об’єму 
кровообігу (ХОК) та фракції викиду (ФВ). В по-
дальшому приєднується дилатація лівого пе-
редсердя (ЛП), а саме відбувається збільшення 
кінцево-діастолічного розміру (КДР) >55 мм, що 
спричиняє підвищення кінцевого як діастолічно-
го тиску (КДТ), так і кінцеводіастолічного об’єму 
(КДО), що в результаті призводить до застою 
крові в малому та великому колах кровообігу. 
Відповідно, СН зі збереженою ФВ називають ді-
астолічною СН. Патогенетичні зміни при якій є 
відмінними від систолічної, та запускаються че-
рез раннє підвищення КДТ (тиску наповнення 
шлуночків). У відповідь формується застій крові 
у венозному руслі малого та великого кіл крово-
обігу. При цьому показники УО, ХОК можуть 
практично не змінюватися. Дилатація лівого пе-
редсердя не призводить до гемодинамічнозна-
чимої дилатації шлуночків (малозмінений КДО) – 
ФВ ЛШ > 45%. Ознаки порушення діастолічного 
наповнення діагностують під час допплерЕхоКГ. 
Досліджено, що до групи пацієнтів із збереже-
ною ФВ частіше входять літні люди, жінки [19], 
які страждають ожирінням, та в анамнезі яких 
виявлено АГ та/або фібриляцію передсердь 
(ФП). Тоді, група пацієнтів зі зниженою ФВ час-
тіше представлена ішемічною хворобою серця 
(ІХС) (інфаркт міокарда (ІМ)), набутими або вро-
дженими вадами клапанів серця (аорталь-
ний/мітральний стеноз, регургітація на трикуспі-
дальному клапані) або неконтрольованою гіпер-
тензією [14]. Ці амнестичні дані необхідно 
обов’язково враховувати при виборі того чи ін-
шого терапевтичного підходу. Адже лише при 
СН зі зниженою ФВ, терапія заснована на дока-
зовій медицині забезпечує покращення симпто-
мів і прогнозу. СН зі збереженою ФВ характери-
зується структурними та клітинними змінами (гі-
пертрофія міокарда, міжклітинний фіброз), які 

порушують здатність ЛШ до функціонального 
розслаблення (патологічне розслаблення та за-
пальний процес кардіоміоцитів) [20]. Як вже за-
значалося, хронічні супутні захворювання часті-
ше «супроводжують» СН зі збереженою ФВ. За 
приклад можна взяти артеріальну гіпертензію, 
цукровий діабет 2 типу (ЦД2), ожиріння, хронічну 
ниркову недостатність (ХНН), захворювання, і як 
їх наслідок - недостатність функцій печінки, по-
дагру. Так справді, не можна чітко вказувати на 
те, що одні супутні захворювання та фактори 
ризику притаманні лише СН зі збереженою, чи 
лише зі зниженою ФВ, однак виокремлюють ряд 
захворювань, які статистично частіше зустріча-
ються при тій чи іншій недостатності. Так, при 
систолічній СН (ФВ <40%) частіше серед супут-
ніх нозологій виокремлюють ІХС, АГ, клапанну 
хворобу серця, спричинену об’ємним переван-
таженням, аритмії, запальні захворювання, ідіо-
патичну та токсичну (алкогольну) кардіоміопатію. 
Цукровий діабет, клапанна хвороба серця, спри-
чинена перевантаженням тиску, гіпертрофічна 
та рестриктивна кардіоміопатії, констриктивний 
перикардит, амілоїдоз – частіше створюють ко-
морбідність з діастолічною СН (ФВ >50%). Тип 
серцевої недостатності, чи то систолічна, чи діа-
столічна дисфункція, безпосередньо впливає на 
клінічну картину загалом. Також відділ, який в 
ході патологічно-адаптивних змін був максима-
льно задіяним (лівостороння, правостороння або 
бівентрикулярна серцева недостатність) допов-
нює як скарги пацієнта, так і об’єктивний ста-
тус. При дисфункції лівих відділів серця, зокрема 
лівого шлуночка, яка є наслідком перевантажен-
ня об’ємом або тиском, які в свою чергу збіль-
шують тиск у легеневих венах (зворотна недо-
статність) формуються застійні явища у малому 
колі кровообігу, які клінічно представлені задиш-
кою та почастішанням дихальних рухів (тахіп-
ное). Симптоми мають пряму залежність від сту-
пеню транссудації рідини у паренхіму легень, та 
їх структурні одиниці. Якщо серцева недостат-
ність розвивається шляхом зниження перифе-
рійного кровообігу, то має місце розвиток функ-
ціональних порушень нирок [21], тонкого кишеч-
ника, з наступним приєднанням ознак серцевої 
кахексії. Якщо процес серцевої недостатності 
набуває хронічного перебігу, то постійна актива-
ція нейрогуморальних систем, які виступають 
компенсаторними механізмами, призводить до 
подальшого перевантаження об’ємом. Як наслі-
док, у пацієнта з даними порушеннями розвива-
ються патологічні зміни печінки, які виявляються 
під час об’єктивних, інструментальних та лабо-
раторних методів дослідження. Візуально, пер-
ше, що привертає увагу медичного працівника – 
асцит, набряки, які локалізуються в ділянці гомі-
лковостопних суглобів, є симетричними та ма-
ють тенденцію до висхідного «росту». Перифе-
рійна вазоконстрикція внаслідок перерозподілу 
об’єму циркулюючої крові розкривається через 
появу акроціанозу.  
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Наступними змінами, які виникають при про-
гресуванні серцевої недостатності є збільшення 
частоти серцевих скорочень у спокої та під час 
фізичного навантаження, що має компенсатор-
ний характер, як внаслідок серцевої недостатно-
сті, так і анемії, яка розвивається паралельно і є 
наслідком останньої [22]. Порушення перфузії 
периферійних органів, зокрема легень та диха-
льних м’язів (діафрагми, периферійних м’язів) 
спричиняють їх втому, що також погіршує симп-
томи задишки. Перевантаження серця тиском 
та/або об’ємом призводить до збільшення роз-
мірів самого серця, що веде за собою збільшен-
ня кардіоторакального індексу із одночасним 
зміщенням локалізації серцевого поштовху влі-
во. Однією з яскравих діагностичних ознак, що 
виникає здебільшого в ситуаціях перевантажен-
ня об’ємом – протодіастолічний ритм галопу (ти-
повий 3- й або 4- й тон серця), відомий як «крик 
серця про допомогу».  

Серцева недостатність не є ізольованим син-
дромом, а комплексно впливає практично на всі 
органи та системи організму, тим самим вимагає 
комплексного підходу в діагностиці та подаль-
шому лікуванні. Серед найбільш поширених за-
хворювань які формують поняття «коморбіднос-
ті» разом із серцевою недостатністю виокрем-
люють анемію, хронічну хворобу нирок (ХХН) та 
порушення вуглеводного обміну, що розкрива-
ється через діагностування у даної категорії па-
цієнтів цукрового діабету. Гематологічні пору-
шення – анемія, переважно легкого та середньо-
го ступеню при концентрації гемоглобіну <120 
г/л у жінок і <130 г/л у чоловіків часто виявляєть-
ся у пацієнтів із серцевою недостатністю неза-
лежно від фракції викиду [23]. Типовим є те, що 
стать (жіноча), вік (старше 50-ти років), та наяв-
ність супутніх захворювань, серед яких цукровий 
діабет та ниркова недостатність сприяють під-
вищенню показників захворюваності. Одночас-
но, виокремлюють ще одну групу факторів ризи-
ку, про яку вже згадували раніше – фактори, які 
сприяють появі та прогресуванню анемії. Серед 
них підвищений геморагічний ризик у пацієнтів, 
які приймають пероральні антикоагулянти, за 
наявності супутніх захворювань, таких як фібри-
ляція/тріпотіння передсердь, венозні тромбози, 
інфекційні захворювання (Covid-19), або подвій-
ну/потрійну антикоагулянтну терапію у пацієнтів 
з попереднім іллютинг-ендопротезуванням ко-
ронарних артерій та фібриляції передсердь, 
тривалість якої визначають згідно шкали 
PRECISE-DAPT, показники якої розраховується 
на основі аналізу даних про рівень гемоглобіну 
та лейкоцитів пацієнта, його віку, кліренсу креа-
тиніну та наявності анамнестичних крововтрат 
[24]. Не менш важливим є врахування показника 
рівня сироваткового заліза, яким часто знева-
жають під час діагностики серцевої недостатно-
сті, однак залізодефіцитна анемія часто зустрі-
чається при серцевій недостатності та погіршує 
прогноз. Доведено, що внутрішньовенне вве-

дення карбоксимальтози заліза у пацієнтів із се-
рцевою недостатністю як з анемією, так і без неї 
покращило не лише якість життя, а й клас NYHA 
[25, 26]. 

Серцева недостатність в поєднанні з хроніч-
ною хворобою нирок часто зустрічаються в клі-
нічній практиці. Серед спільних факторів ризику 
цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, гіперліпі-
демія. ХХН встановлюється на основі наявності 
стійкого зниження швидкості клубочкової фільт-
рації (ШКФ) <60 мл/хв на 1,73 м 2 або щонайме-
нше 1 маркера ураження нирок протягом >3 мі-
сяців. До маркерів ураження нирок включено 
альбумінурію, аномалії осаду сечі, гістологічні 
або структурні аномалії. Артеріальне ремоделю-
вання, яке відбувається у пацієнтів із ХХН хара-
ктеризується зміцненням (ущільненням) артерій, 
підвищенням пульсового тиску, і як наслідок пе-
редчасним старінням та атеросклерозом арте-
рій, які однаково часто зустрічається як при ХХН, 
так і при СН. Підвищена жорсткість аорти безпо-
середньо пов’язана не лише із дисфункцією лі-
вого шлуночка, але і з маркерами дисфункції 
нирок [27], які комплексно підвищують серцево-
судинний ризик у пацієнтів з ХХН. Досліджено, 
що ХХН значно погіршує прогноз у пацієнтів із 
серцевою недостатністю [28].  

Порушення вуглеводного обміну, яке у біль-
шості пацієнтів проявляється через встановлен-
ня діагнозу цукровий діабет у 70% зустрічаються 
при серцевій недостатності і погіршують функці-
ональні можливості організму та подальший 
прогноз. Відсутність порушень вуглеводного об-
міну прирівнюють до позитивних результатів 
втручання, які проводять з метою зниження 
смертності і захворюваності у пацієнтів із серце-
вою недостатністю [29]. ЦД вважають важливим 
предиктором розвитку симптоматичної СН у па-
цієнтів з попередньо безсимптомною систоліч-
ною дисфункцією лівого шлуночка (ЛШ). Через 
проліферативні процеси та запалення судинних 
гладком’язових клітин гіперглікемія та гіперінсу-
лінемія прискорюють розвиток атеросклерозу 
судин. Однак, ЦД також може викликати захво-
рювання міокарда без встановленого діагнозу 
ішемічна хвороба серця. Термін «діабетична 
кардіоміопатія» був вперше введений у 1972 р. і 
характеризував наявність діастолічної або сис-
толічної дисфункції у пацієнта з ЦД без інших 
очевидних причин кардіоміопатії. Таким чином 
можна зробити висновок про те, що до пробле-
ми серцевої недостатності потрібно підходити 
комплексно на всіх етапах дослідження, беручи 
до уваги всі функціональні зміни організму, які 
можуть бути наслідками прогресування ХСН, так 
і її поєднання з іншими патологічними станами. 

В практичний медицині завжди приділяли 
увагу своєчасній діагностиці захворювань: за 
умови якомога швидше встановленого діагнозу – 
більш сприятливий прогноз. Це безпосередньо 
стосується і діагностики хронічної серцевої не-
достатності. 



Актуальні проблеми сучасної медицини 

 
 200 

Діагностичний пошук та формування цілісної 
клінічної картини при СН включає декілька па-
раметрів. Першим прийнято вважати фізикаль-
ний огляд, який дозволяє визначити наявність 
тих чи інших клінічних симптомів та характерних 
ознак. Наступну вважливу функцію виконують 
лабораторні методи обстеження, серед яких за-
гальноприйняті, універсальні показники: загаль-
ний аналіз крові, загальний аналіз сечі, розгор-
нутий біохімічний аналіз крові, ліпідний профіль 
натще, показники гормонального фону щитови-
дної залози, так і інші, специфічні, саме для СН, 
лабораторні тести. До останніх відносять визна-
чення мозкового натрійуретичного пептиду 
(BNP), який на 70% чутливий і на 99% специфіч-
ний для СН, і N- термінального proBNP (NT-
proBNP), чутливість якого дещо вища, і стано-
вить 99%, в поєднанні з 85% специфічністю 
[30]. BNP – це нейрогормон, який є активованою 
формою proBNP. У вигляді секреторних гранул 
він знаходиться в обох шлуночках і, меншою мі-
рою, у передсердях. Відповідно, в результаті 
збільшення об’єму і перевантаження тиском 
proBNP активно секретується в шлуночки і роз-
падається на дві його розщеплені форми. NT-
proBNP і BNP вважають специфічними марке-
рами з клінічним значенням як на етапі діагнос-
тики, так і при прогнозуванні результативності 
терапевтичних методів при СН [31]. Референсні 
значення різняться залежно від віку та лабора-
торії, де виконують визначення та розрахунок. 
Рівень BNP є одним з основних орієнтирів у про-
гнозуванні ризику смерті та серцево-судинних 
подій у пацієнтів, з діагностованою серцевою 
недостатністю або серцевою дисфункці-
єю. Однак, існують клінічні ситуації, коли патоло-
гічні процеси в інших органах та системах також 
впливають на рівень BNP: ниркова недостат-
ність, тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА), 
легенева гіпертензія – підвищують цей показник 
при його визначенні, ожиріння/надмірна вага – 
сприяють діагностуванню дещо нижчих рівнів 
BNP, що потрібно враховувати при інтерпретації 
результатів.  Біомаркери є активною ланкою па-
тофізіологічних процесів, які дозволяють більш 
достовірно оцінювати тяжкість перебігу захво-
рювання. Визначення NT-proBNP і BNP дають 
можливість встановити можливі основні причини 
СН, на які клініцистам потрібно зважати при ви-
борі раціональної терапії, підтвердити або спро-
стувати наявність синдрому СН, при цьому оці-
нити тяжкість СН та всі можливі ризики прогре-
сування захворювання з врахуванням супутньої 
патології. Також виокремлюють біомаркери, які є 
не менш специфічними, однак не так часто ви-
користовуються в повсякденній практиці. Вони 
класифіковані відповідно до їх можливого функ-
ціонального впливу на кардіоміоцити та тих па-
тофізіологічних змін, які виникають у пацієнтів із 
СН. До них належать біомаркери розтягування 
міоцитів, біомаркери системного запалення, 
біомаркери некрозу міоцитів, біомаркери оборо-

ту позаклітинного матриксу, біомаркери окисного 
стресу, нейрогормональні біомаркери та інші. 
Тобто, певний етап патофізіологічних змін веде 
за собою реакцію-відповідь певних субстанції, 
які включені в формування системної відповіді 
організму.  

Підтвердженням лабораторних результатів є 
проведення інструментальних методів дослі-
дження. До найбільш розповсюджених та клініч-
но-значимих відносять рентгенографію грудної 
клітки, трансторакальну ехокардіографію 
(ЕхоКс), комп’ютерну томографію (КТ) та магніт-
но-резонансну томографію (МРТ).  

Рентгенографія грудної клітки найбільш роз-
повсюджений та доступний метод діагностики, 
однак обмежений у кількісному співвідношенні 
профілю необхідних даних.  

«Двовимірна ехокардіограма з доплером» ре-
комендована для первинної оцінки пацієнтів із 
СН. ЕхоКС дозволяє оцінити функціональну зда-
тність шлуночків, їх розміри, товщину стінок, рух 
стінок та функції клапанів. Широкий спектр фун-
кціональних можливостей ЕхоКс допомагає оці-
нити механізм роботи клапанного апарату сер-
ця, функціональну спроможність легеневих 
вен, наявність інших патологічних елементів 
(тромбів, наростів), які можуть впливати на пе-
ребіг СН та погіршувати клінічний та реабіліта-
ційний прогноз. За умови діагностики тих чи ін-
ших специфічних уражень як анатомічної будови 
серця, так і його функціональних порушень ре-
комендовано повторне проведення ЕхоКс через 
певний проміжок часу від початку специфічної 
терапії, з метою визначення її ефективності та 
забезпечення своєчасного коригування. 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – ме-
тод, який використовується не так часто у клініч-
ній практиці через наявність певних показань та 
протипоказань у його проведенні. Однак, МРТ 
дає можливість оцінити об’єм ЛШ і ФВ, а також 
порівняти ці дані з ехокардіографією. Більш точ-
на та достовірна інформація отримана під час 
магнітно-резонансного обстеження, зокрема 
щодо перфузії, життєздатності та фіброзу міока-
рда – сприяє визначенню етіологічного чинника 
для СН. Висока анатомічна роздільна здатність 
усіх структур серця, яку ми отримуємо під час 
проведення МРТ дослідження широко викорис-
товується при веденні пацієнтів з вродженими та 
набутими вадами серця. В той час, КТ серця 
спрямоване на більш прицільне обстеження 
структур та функцій серця, у тому числі корона-
рних артерій. Отже, кожний виокремлений нами 
метод дослідження має як свої переваги (більш 
достовірні дані по тому чи іншому показнику), так і 
недоліки, які потрібно враховувати при їх виборі. 

Хронічна серцева недостатність – стан, який 
зустрічається у 70% всіх пацієнтів з патологією 
серцево-судинної системи. Прогнозоване ста-
ріння населення сприятиме поширенню СН вже 
найближчим часом. Відсутність належної терапії 
характеризується негативним прогнозом для да-
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ної категорії пацієнтів [8]. Протягом багатьох 
останніх десятиліть смертність від СН є набага-
то вищою, ніж при більшості злоякісних ново-
утворень [32].  

Висновки та перспективи 
подальших досліджень 

Серцева недостатність є однією з основних 
проблем громадського здоров’я у всьому світі, 
поширеність якої невпинно зростає. У більшої 
половини пацієнтів кардіологічного профілю і не 
тільки – діагностовано даний патологічний стан. 
Серцева недостатність є причиною численних 
патологічних змін в організмі, які виникають та 
розвиваються під впливом численних серцево-
судинних факторів ризику. В той же час, комор-
бідність пацієнтів, спричиняє дану патологію за 
відсутності першопричини зі сторони серцево-
судинної системи. Ми можемо стверджувати, що 
серцева недостатність є як причиною, так і нас-
лідком патологічних змін в організмі людини, 
відмінність лише у першопричині, яка запустила 
каскад реакцій.  

Наукові дані останнього десятиліття свідчать, 
що незважаючи на виконання всіх рекомендації 
щодо лікування та діагностики серцевої недо-
статності чисельність пацієнтів невпинно зрос-
тає. Лише за умови постійного вдосконалення 
діагностичних алгоритмів, поєднання різних ме-
тодів візуалізації та інвазивної оцінки можна за-
безпечити більш точну та ранню діагностику, що 
своєчасно запобігатиме прогресуванню захво-
рювання і матиме потенційно вищу користь.  

Важливо індивідуально та комплексно підхо-
дити до призначення необхідної терапевтичної 
складової, з врахуванням останніх успішних до-
сліджень зі сторони доказової медицини, які від-
кривають нові можливості у лікуванні пацієнтів 
із ХСН. Лише постійна взаємодія між практич-
ною та науковою складовою медицини в цілому 
сприятимуть поліпшенню перебігу як СН, зни-
жуючи ризик госпіталізації та покращення якості і 
тривалості життя, так і захворюваності загалом.  
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Реферат 
ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: ПРИЧИНА ИЛИ ПОСЛЕДСТВИЕ 
Овчаренко Л. К., Цыганенко И. В., Заяц Ю. Б. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, фракция выброса, миокард, реваскуляризация. 

Впервые синдром сердечной недостаточности был признан новой эпидемией около 30 лет назад. 
Учитывая, что в настоящее время показатели старения населения прогрессивно увеличиваются – 
увеличивается и общее количество пациентов с сердечной недостаточностью. Несмотря на постоян-
ное усовершенствование диагностических и терапевтических алгоритмов – количество пациентов с 
данным диагнозом постоянно растет. Хроническая сердечная недостаточность является одной из ос-
новных причин как первичных, так и повторных госпитализаций у людей всех возрастов, результатом 
которых является рост доли национальных расходов на систему здравоохранения.  

На распространенность сердечной недостаточности влияют как специфические и неспецифичес-
кие факторы риска, так и коморбидность современных пациентов. Последние исследования, изло-
женные в мировых публикациях, свидетельствуют о том, что количество пациентов с сердечной не-
достаточностью в странах с низким уровнем дохода значительно больше, что связано с распростра-
ненностью инфекционных заболеваний и низким социокультурным уровнем. Увеличивается тенден-
ция диагностирования хронической сердечной недостаточности относительно молодых людей, что 
можно связать с формированием малоактивного образа жизни, увеличением случаев ожирения среди 
населения и уменьшением количества периодических профилактических осмотров. Умение своевре-
менно диагностировать и, не менее важно, прогнозировать риск развития хронической сердечной не-
достаточности позволит влиять именно на тот или иной механизм развития, который отличается у па-
циентов всех возрастов, географического расположения, статьи и сопутствующей патологии.  

В настоящее время известно, что у пациентов молодого возраста более часто выявляют сердеч-
ную недостаточность с сохраненной фракцией выброса, но это не означает, что данная группа пацие-
нтов не нуждается в надлежащем диагностическом поиске и терапевтическом подходе. Все рекомен-
дации Европейской ассоциации кардиологов по ведению пациентов с хронической сердечной недо-
статочностью, в том числе Рекомендации 2021 основаны на доказательной медицине, главным по-
сланием которой является комплексность и своевременность предоставления медицинских услуг.  

В данном обзоре литературы раскрыт структурный анализ литературных источников, демонстри-
рующий необходимость целостности понимания последовательных адаптивных изменений в систе-
мах и отдельных органах человеческого организма, которые происходят при тех или иных заболева-
ниях, и становятся как причинами, так и последствиями хронической сердечной недостаточности. 

Summary 
CHRONIC HEART FAILURE: CAUSE OR RESULT? 
Ovcharenko L. K, Tsіganenko I. V, Zaіats Yu. B. 
Key words: chronic heart failure, ejection fraction, myocardium, revascularization. 

Heart failure syndrome was first recognized as a new epidemic about 30 years ago. Given that currently 
the aging of the population is progressively increasing, the total number of patients with heart failure is also 
increasing. Despite the constant improvement of diagnostic and therapeutic algorithms, the number of pa-
tients with this diagnosis is constantly growing. Chronic heart failure is one of the main causes of both 
primary and secondary hospitalizations in people of all ages, resulting in an increase in the share of national 
spending for the health care system. The prevalence of heart failure is influenced by both specific and non-
specific risk factors and the number of comorbidity that patients may have. Recent national and international 
studies suggest that the number of patients with heart failure in low-income countries is much higher due to 
the prevalence of infectious diseases and low sociocultural status. There is a growing tendency to diagnose 
chronic heart failure in relatively young people that can be attributed to the pernicious impact of a sedentary 
lifestyle, an increase in obesity among the population and a decrease in the number of periodic preventive 
checkups. The ability to diagnose and, last but not least, to predict the risk of developing chronic heart failure 
will allow healthcare workers to influence one or another mechanism of the development different in patients 
of different ages, geographical location, sex and concomitant pathology. It has been already known that 
young patients are more likely to have heart failure with a preserved ejection fraction, but this does not mean 
that this group of patients does not need a proper diagnostic search and therapeutic approach. All the 
recommendations of the European Association of Cardiologists on the management of patients with chronic 
heart failure, including the Recommendations of 2021 are based on evidence-based medicine, the main 
message of which is the integrated approach and timeliness of medical services. This literature review 
reveals a structural analysis of literature sources, which demonstrate the need for a holistic understanding of 
the consistent adaptive changes in systems and individual organs of the human body that occur in certain 
diseases and become both causes and consequences of chronic heart failure. 

 
 


