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Актуальність. З 11 березня 2020 року світ живе в умовах ого-

лошеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я пандемії корона-

вірусної інфекції COVID-19. Стрімке поширення COVID-19, постійна 

мутація вірусу, що призводить до нових спалахів, недостатній рівень 

вакцинації населення потребують вивчення факторів, які можуть 

впливати на тяжкість перебігу захворювання та його висхід. 

Мета. Вивчити клініко-лабораторні характеристики та проана-

лізувати фактори ризику тяжкого перебігу COVID-19 у госпіталізова-

них пацієнтів. 

Методи дослідження. Проаналізовано історії хвороби 150 па-

цієнтів з діагнозом «Гостра респіраторна хвороба COVID-19», які пе-

ребували на лікуванні в комунальному підприємстві «Полтавська об-

ласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради» 

протягом 2020 року. Діагноз верифікували методом полімеразної лан-

цюгової реакції з виявленням РНК SARS-CoV-2 у матеріалі назофари-

нгеального зішкрібу.  

Основні результати. У більшості (94,7%) пацієнтів мала місце 

супутня хронічна патологія, частіше серцево-судинної системи (ССС) 

– у 100 (66,7 %), шлунково-кишкового тракту (ШКТ) – у 95 (63,3%), 

ожиріння різного ступеню – у 80 (53,3%) та цукровий діабет – у 30 

(20,0%) осіб. Переважав перебіг захворювання середньої тяжкості − у 

67,3% пацієнтів, тяжкий був − у 22,0%, легкий та критичний – по 5,3%. 

У пацієнтів старше 60 років перебіг захворювання достовірно частіше 

був тяжкий та критичний (38,2%), у порівнянні з молодшими (16,2%, p 

= 0,003). У більшості обстежених – 96 (64,0%) визначалася лімфопенія, 

у 36 (24,0%) анемія, у 31 (20,7%) лейкопенія та у 11 (7,3%) лейкоцитоз.  

Встановлено, що ризик розвитку тяжкого перебігу COVID-19 

у пацієнтів із супутньою патологією ССС і цукровим діабетом вищий у 

2,5 разу (р=0,048, OR=2,57 та р=0,028, OR=2,51 відповідно), в порів-

нянні з пацієнтами без патології. Наявність серцево-судинних захво-

рювань у пацієнтів з COVID-19 підвищує ризик госпіталізації в відді-

лення реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ) в 7,9 (р = 0,021, OR = 
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7,97), а з ожирінням ІІІ ст. (ІМТ≥40) у 6,4 (р=0,045, OR=6,40) разу. У 

пацієнтів з поєднанням 2-х і більше коморбідних станів ризик тяжкого 

перебігу захворювання зростає в 4,3 (р = 0,023, OR 4,364), госпіталіза-

ції в ВРІТ у 4,5 (р = 0,005, OR = 4,494) та летального наслідку в 6,2 (р = 

0,026, OR = 6,293) разу. 

Висновки. В більшості пацієнтів мала місце супутня хронічна 

патологія, частіше ССС, ШКТ, ожиріння та цукровий діабет. Перебіг 

COVID-19 у госпіталізованих був частіше середньої тяжкості та тяж-

кий. Факторами ризику тяжкого перебігу COVID-19 є вік старше 60 

років, наявність супутньої серцево-судинної патології, цукрового діа-

бету та ожиріння. У пацієнтів з поєднанням двох і більше коморбідних 

станів ризик тяжкого перебігу захворювання зростає в 4,3, а летально-

го наслідку в 6,2 рази. 
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У більшості пацієнтів з гострим інфарктом міокарда (ГІМ) ви-

никає патологічне ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ), що спричи-

няє виникнення серцевої недостатності (СН) та підвищує ризик рапто-

вої серцевої смерті (РСС). Цукровий діабет 2 типу (ЦД) становить 20-

24% серед госпіталізованих  з приводу ГІМ. 

Мета дослідження – оцінити відмінності варіабельності та тур-

булентності серцевого ритму протягом доби у хворих з ГІМ, що ускла-

днений СН з супутнім ЦД 2 типу та без нього.  

Матеріали та методи: було обстежено 83 хворих віком 40-65 ро-

ків, середній вік – 50-52 роки в інтервенційному відділенні. З них І 

група (28 хворих) з ГІМ без ЦД 2 типу, ІІ група (55 хворих) з ГІМ та 

ЦД 2 типу, 14 – контрольна група. Було проведено добове ХМ ЕКГ, 

для аналізу використані IBM SPSS Statistics v.26.0., кількісні парамет-

ри проводили з дисперсійним аналізом ANOVA з критерієм Шеффе.  


