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За даними оцінки відношення шансів (ВШ) розмір лівого 
передсердя (ВШ 4,23, 95% довірчий інтервал (ДІ) 4,01–5,26, 
p=0,003), діаметр аорти (ВШ 1,09, 95% ДІ 3,05 – 4,46, p=0,03) 
та середній тиск не легеневій артерії (ВШ 1,08, 95% ДІ 1,01–
1,15, p=0,01) виявилися найбільш значними показниками. 
ROC-аналіз показав, що розмір лівого передсердя найбільш 
чутливий показник для рецидиву фібриляції передсердь піс-
ля РЧА.

Висновки. Розмір лівого передсердя є високочутливим 
незалежними предиктором рецидиву фібриляції передсердь 
після радіочастотної абляції фібриляції передсердь у паці-
єнтів з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою 
фракцією викиду та може виявитися корисним для виявлен-
ня пацієнтів, які можуть мати кращий результат після про-
цедури.
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Результати багатоцентрових клінічних досліджень свід-
чать, що у пацієнтів похилого і старечого віку порушен-
ня серцевого ритму відзначаються у 50–70 %, вони вдвічі 
збільшують ризик смерті та в 5 разів збільшують ризик 
розвитку мозкового інсульту. Порушення серцевого ритму 
в осіб похилого і старечого віку мають низку своїх особли-
востей, що диктує необхідність їх вивчення з метою опти-
мізації лікування.

Мета – на підставі аналізу літературних джерел та влас-
них досліджень визначити особливості клінічних проявів 
порушень серцевого ритму та можливості антиаритмічної 
терапії у цієї категорії пацієнтів.

Результати. Виявлено наступні особливості клінічного 
перебігу порушень серцевого ритму в осіб похилого і ста-
речого віку:

 – найбільш частою причиною порушень серцевого ритму 
в осіб похилого і старечого віку є порушення коронарного 
кровообігу та метаболізму міокарда;

 – відсутність скарг, які б свідчили про порушення серце-
вого ритму, а низка інших скарг коморбідного перебігу ніве-
лює прояви порушень серцевого ритму;

 – минущий характер аритмій диктує необхідність прове-
дення холтерівського моніторування з метою виявлення пері-
одичних нетривалих порушень серцевого ритму;

 – часте поєднання порушень серцевого ритму з енцефало-
патією та транзиторною ішемічною атакою;

 – порушення серцевого ритму частіше обумовлює тром-
бози та тромбоемболії.

Призначаючи медикаментозну терапію пацієнтам похило-
го і старечого віку, необхідно враховувати такі фактори:

– відсутність єдиних методичних підходів до призначення 
антиаритмічних

препаратів;
– сповільнене виведення медикаментозних засобів і про-

дуктів їх метаболізму здатне
призводити до кумуляції та інтоксикації;
– на фоні антиаритмічної ефективності існує реальна 

можливість зниження всіх
функцій серця;
– через зменшення інтервалу між терапевтичною і токсич-

ною дозою існує
необхідність моніторингу оцінки впливу і побічних ефек-

тів антиаритмічних засобів.
Висновки. 1. Пацієнтам похилого і старечого віку необ-

хідно проводити ретельне обстеження з детальною оцінкою 
клінічної кардіологічної симптоматики та оцінки неврологіч-
ного статусу як предикторів розвитку порушень серцевого 
ритму.  2. Особам похилого і старечого віку необхідно засто-
совувати менші дози антиаритмічних засобів для досягнення 
терапевтичного ефекту, ніж у молодих пацієнтів, признача-
ючи одночасно засоби, спрямовані на відновлення і підтри-
мання адаптаційних резервів організму. 3. Існує необхідність 
у створенні стандартів комплексної терапії порушень серце-
вого ритму, яка би не допускала поліпрагмазії та одночасно 
враховувала провідні патофізіологічні ланки розвитку арит-
мій та коморбідний перебіг порушень серцевого ритму у по-
хилому і старечому віці.
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Мета – підвищити обізнаність та ранню діагностику 
фібриляції передсердь, щоб попередити тромбоемболічні 
ускладнення в країнах Східної Європи.

Матеріал і методи. Запорізький державний медичний 
університет разом з Медичним університетом ім. Давида 
Твілдіані (Грузія), Карагандинським державним медичним 
університетом (Казахстан), Університетом ім. Аристотеля 
(Греція) є співучасником та реалізує проект «DEEPRAFT: 
навчання лікарів, підвищення обізнаності пацієнтів щодо 


