
Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – № 176

Огляди літератури, оригінальні дослідження, тези конференції
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Група Кількість пацієнтів Вік, років Діагноз Терапія 
1 22 60,8 ± 7,0 ІХС Традиційна терапія +Вазостат 
2 20 59,5 ± 7,2 ІХС Традиційна терапія +Кораргін 
3 20 63,0 ± 8,3 ІХС Традиційна терапія + Вазостат+Корарін 
4 20 59,7 ± 9,2 ІХС+ЦД Традиційна терапія +Вазостат 
5 23 65,6 ± 8,8 ІХС+ЦД Традиційна терапія +Кораргін 
6 27 57,9 ± 7,7 ІХС+ЦД Традиційна терапія + Вазостат+Кораргін 
7 20 60,3 ± 5,6 ІХС Традиційна терапія 
8 23 62,0 ± 7,8 ІХС+ЦД Традиційна терапія 

  61,0 ± 8,0   
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Групи обстежених хворих Показники проби 
з реактивною 
гіперемією та 

мікроальбумінурії 

І 
(n = 22) 

ІІ 
(n = 20) 

ІІІ 
(n = 20) 

IV 
(n = 20) 

V 
(n = 23) 

VI 
(n = 27) 

VII 
(n = 20) 

VIII 
(n = 23) 

ВДПА 
(мм) 

4,05±0,18 4,09±0,21 4,06±0,20 3,96±0,17 4,01±0,23 3,99±0,21 4,07±0,17 3,99±0,19 

ДПА 60" 
(мм) 

4,31±0,19 4,34±0,16 4,35±0,15 4,11±0,21 4,17±0,16 4,14±0,17 4,32±0,18 4,15±0,17 

р1 0,0196 0,0186 0,0172 0,0946 0,0618 0,0528 0,0192 0,0574 
ЕЗВД (%) 6,4±0,6 6,1±0,9 7,1±1,1 3,8±0,6 4,0±0,4 3,9±0,5 6,1±0,7 4,0±0,6 

До 
ліку-
вання 

МАУ 53,1±14,1 52,8±14,0 52,9±13,8 58,7±14,3 58,5±14,0 58,6±14,0 52,9±14,1 58,8±14,2 
ВДПА 
(мм) 

4,06±0,17 4,11±0,16 4,09±0,15 3,98±0,14 4,03±0,16 4,02±0,12 4,08±0,13 3,98±0,11 

ДПА 60" 
(мм) 

4,38±0,13 4,45±0,11 4,45±0,10 4,22±0,11 4,30±0,11 4,31±0,13 4,35±0,17 4,15±0,13 

р1 0,0092 0,0078 0,0064 0,0396 0,0284 0,0122 0,0118 0,0418 
ЕЗВД (%) 7,9±0,5 8,3±0,7 8,8±0,7 6,0±0,4 6,7±0,3 6,9±0,4 6,6±0,4 4,3±0,5 
∆ ЕЗВД 

(%) 
23,4±3,5 36,1±3,3 23,9±3,6 57,9±6,8 67,5±7,1 72,1±6,9 8,2±0,6 7,5±0,5 

МАУ 39,6±13,4 43,9±13,6 37,5±13,3 43,1±13,6 47,1±13,7 40,4±13,5 46,3±13,7 52,9±14,3 

Через 
6 

місяців 
терапії 

∆ МАУ 34,1±4,1 20,3±3,4 41,1±4,5 36,2±4,3 23,3±3,0 45,0±4,2 14,3±3,2 11,2±3,4 
р2 0,5448 0,3682 0,2426 0,3498 0,3544 0,2216 0,5224 0,5988 
р3 0,0188 0,0126 0,0164 0,0094 0,0072 0,0064 0,2114 0,2648 
р4 0,0318 0,0418 0,0264 0,0276 0,03418 0,0188 0,6824 0,7762 
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