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РЕЗЮМЕ
Вивчено особливості гемореологічних порушень та варіабельності ритму серця у хворих із
хронічною серцевою недостатністю ІІ–ІІІ функціонального класу ішемічного генезу та можливості
їхньої корекції шляхом диференційованого застосування комбінованих препаратів рослинного
походження кардіофіт та хомвіокорин9N. Встановлено подібність їхньої дії, однак кардіофіт
виявляє більш виражені фібринолітичні властивості та кращу симпатосупресорну активність.
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Упродовж останніх років патогенетичні аспекти ви
никнення, розвитку та прогресування хронічної серцевої
недостатності (ХСН), а також терапевтичні напрямки ко
рекції цих розладів є чи не однією із найважливіших про
блем кардіології [6, 10, 12]. Приділяється значна увага змі
нам реологічних властивостей крові, оскільки підвищений
атерогенез, тромбогенез порушують киснепереносні вла
стивості крові, що в сукупності ускладнює перебіг іше
мічної хвороби серця (ІХС) та ХСН [5, 8, 9, 15]. Згідно з
нейрогуморальною теорією активація симпатоадреналової
системи [4] є одним із пускових механізмів активації си
стеми гемостазу. В результаті цього активуються процеси
зсідання крові та знижується антикоагуляційний потен
ціал. Доведено, що ряд показників системи зсідання, зокре
ма фібриноген (ФГ), достовірно корелюють із тривалістю
життя, виступають маркерами вираженості атероскле
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ротичного процесу, прогностичними ознаками прогресу
вання ІХС з розвитком функціональної неспроможності
серця [13, 14]. Проте обов'язковими механізмами розвитку
ХСН ішемічного генезу є, окрім активації плазмового
ланцюга зсідаючої системи крові при одночасному зни
женні вазодилататорних впливів, порушення протизгор
таючих та фібринолітичних властивостей [9, 11].
На сучасному етапі проводяться дослідження фарма
кологічних препаратів, що виявляють різноспрямовані
властивості на усунення таких патогенетичних розладів
при ХСН, як вегетативний дисбаланс і реологічні по
рушення [8, 9]. Певним резервом у зазначеному напрямку
можуть бути комбіновані препарати рослинного по
ходження, зокрема кардіофіт та хомвіокоринN.
Мета дослідження – вивчити ступінь гемореологічних
порушень та активації симпатоадреналової системи у
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хворих із ХСН ішемічного генезу та визначити можливі
способи їх фітокорекції шляхом диференційованого
використання кардіофіту та хомвіокоринуN.

Матеріали і методи дослідження
Обстежено 99 пацієнтів віком від 45 до 78 років (у
середньому 59,2±3,2 року) з ІХС та явищами ХСН ІІ–ІІІ
функціонального класу (ФК) зі збереженою систолічною
функцією. Співвідношення чоловіків та жінок становило
1,4:1. Контрольну групу склали 24 пацієнти, яким призна
чали лише базисну терапію (інгібітори АПФ, βблокатори,
сечогінні засоби, нітрати). Основна група була розподілена
наступним чином: хворим підгрупи А (46 пацієнтів) окрім
базисної терапії призначали кардіофіт (ТОВ фірма
«ЕЙМ», Харків) по 5 мл тричі на день за 30 хв до їди впро
довж 12–14 днів; а підгрупи Б (29 хворих) – хомвіокоринN
виробництва «ХОМВІОРААрцнайміттель» (Німеччина)
по 15 крапель тричі на день за півгодини до їди у тому ж
часовому режимі. Пацієнти усіх груп були репрезентатив
ними за віком, статтю та важкістю захворювання.
ХомвіокоринN є 65% спиртовою настоянкою, до скла
ду якої входять горицвіт весняний, конвалія травнева,
цибуля морська, золотушник звичайний, плоди глоду.
Препарат кардіофіт включає такі складники, як конвалія
травнева, квітки глоду, горицвіт весняний, омела біла,
валеріана лікарська, буркун, каштан кінський, м'ята
перцева, кропива, бузина чорна, кропива собача, солодець
голий, чебрець, аморфа чагарникова.
Для визначення стану вегетативної нервової системи ви
користовували метод ритмографії з математичним аналі
зом даних за Р.М. Баєвським на діагностичному автомати
зованому комплексі «Кардіо+» (фірма «МЕТЕКОЛ», Ук
раїна) на 1–2й день перебування в стаціонарі зранку натще
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на безмедикаментозному фоні впродовж 2 днів та на 13–
14й день комплексної терапії. Оцінювали показники варіа
бельності ритму серця: середнє квадратичне відхилення
динамічного ряду (SDNN) – один з основних показників,
що свідчить про сумарний ефект впливу на синусний вузол
симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної
нервової системи, загальну потужність (ТР), потужність у
діапазоні низьких (LFn) та високих (HFn) частот у
нормалізованих одиницях та їх співвідношення (LF/HF).
Для визначення рівня ФГ, ХІІІ фактора зсідання,
активності антитромбіну ІІІ (АТ ІІІ), сумарної фібринолі
тичної активності (СФА), неферментативної (НФА) та
ферментативної (ФФА) активності плазми крові викори
стовували стандартні набори реактивів фірми «SimkoLtd»
(Львів, Україна). Статистичний аналіз проводили з визна
ченням середніх величин, похибки середнього та tкри
терію Стьюдента за допомогою програми «Biostat» [3].

Результати дослідження та їх обговорення

В результаті аналізу даних варіабельності ритму серця
встановлено зниження SDNN, ТР, що поєднувалось зі
зсувом у бік переважання низькочастотних хвиль (LFn та
LF/HF), тобто симпатичних впливів на серцевий м'яз,
причому виявлені зміни носили вірогідний характер
(табл. 1). Ці результати підтверджують гіперактивацію
симпатоадреналової системи у хворих із ХСН ішемічного
генезу відповідно до нейрогуморальної теорії виникнення
та прогресування захворювання [1, 4, 7]. При оцінці гемо
реологічних властивостей плазми крові у пацієнтів з по
чатковими стадіями ХСН зміни виявились несуттєвими,
оскільки в патогенетичному аспекті вони є вторинними
до підвищеної симпатикотонії. У хворих із ХСН ІІ ФК
встановлено помірне підвищення рівня ФГ крові, що ві
Таблиця 1
Динаміка змін показників спектрального аналізу у хворих із ХСН ішемічного генезу
за умов курсового застосування препаратів кардіофіт та хомвіокорин9N (M±m; n, p)

Примітка: p1 – вірогідність різниці у порівнянні з показниками здорових осіб; p2 – вірогідність різниці між показниками до та після
лікування в одній групі; p3 – вірогідність різниці між показниками після лікування в порівнянні з групою контролю.
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переважало (див. табл. 2). У хворих із ХСН ІІ ФК СФА
знизилася на 18,07%, НФА – на 8,57%, а ФФА – на 24,83%.
У міру прогресування захворювання зміни мали ще більш
вагомий характер, відповідно при ХСН ІІІ ФК СФА
знизилася на 29,32%, НФА – на 20%, ФФА – на 35,8%.
У кінці курсу лікування встановлено, що в підгрупі А
вірогідно зріс рівень SDNN до і після лікування, а також
порівняно з таким в осіб контрольної групи. У підгрупі Б
рівень SDNN практично не відрізнявся від такого у
пацієнтів, які отримували базисний комплекс лікування.
Щодо хвильової структури, то за даними спектрального
аналізу відзначено помірне наростання частки хвиль у
діапазоні, що характеризує парасимпатичний відділ веге
Таблиця 2
Динаміка змін параметрів реологічних властивостей крові хворих із ХСН
за умов курсового прийому кардіофіту та хомвіокорину9N (M±m, p, n)

рогідно не відрізнялось від аналогічних показників у
практично здорових осіб (р>0,05). Водночас у пацієнтів із
ХСН ІІІ ФК зареєстроване більш суттєве зростання рів
ня ФГ (р<0,01) (табл. 2). Дослідження протизсідаючого
потенціалу системи гемостазу у хворих із ХСН продемон
струвало суттєве зниження та виснаження його компен
саторних резервів, свідченням чого було зниження вмісту
АТ ІІІ у плазмі крові – у середньому на 16% при ХСН ІІ
ФК та на 22,22% при ХСН ІІІ ФК, що супроводжувалось
зниженням рівня ХІІІ фактора зсідання (див. табл. 2).
У хворих із ХСН ІІ–ІІІ ФК відзначено суттєве зни
ження СФА за рахунок як неферментативного, так і фер
ментативного фібринолізу, проте пригнічення останнього

Примітка: p1 – вірогідність різниці в порівнянні з показниками практично здорових осіб; р2 – вірогідність різниці між показниками до
і після лікування в одній групі; р3 – вірогідність різниці між показниками після лікування в основних підгрупах та контрольній групі.
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тативної нервової системи, та зниження низькочастотних
хвиль, проте вірогідні зміни виявлені лише щодо індексу
вагосимпатичної рівноваги (LF/HF) (див. табл. 1). При
значення фітопрепаратів зумовило кращу корекцію
вегетативного дисбалансу, що чіткіше проявлялось у
пацієнтів, які приймали кардіофіт, – зміни низько і висо
кочастотного діапазонів хвильового спектра вірогідно
відрізнялись від таких у пацієнтів контрольної групи
(р<0,05). Застосування хомвіокоринуN сприяло вірогід
ній зміні цих параметрів лише до і після лікування.
Відмінності проявів терапевтичної дії обох препаратів
пояснюються, ймовірно, різницею їх складових. Зокрема,
хомвіокоринN містить переважно глікозидні чинники,
вплив яких може супроводжуватись нормалізацією ве
гетативного дисбалансу за рахунок покращання функціо
нальної спроможності лівого шлуночка. В даному випадку
зміни вегетативного тонусу можна вважати вторинними
відносно покращання, зумовленого терапією кардіотоніч
ними засобами [1, 2]. Кардіофіт, окрім кардіотонічних
складників, містить лікарські рослини із седативними (ва
леріана, кропива собача, омела, чебрець), адаптогенними
(солодець, омела) властивостями, що й зумовило роз
ширення спектра його дії у досліджуваних хворих.
Щодо динаміки реологічних параметрів, то у пацієнтів
усіх груп із початковими проявами ХСН проведене
лікування зумовило невірогідне зниження рівня ФГ
(р>0,05). При ХСН ІІІ ФК виявлено більш суттєве
зниження цього показника, проте вірогідні зміни за
реєстровані лише у хворих підгрупи А, які отримували
кардіофіт (див. табл. 2). Запропоновані схеми терапії в
усіх групах зумовили невірогідне зростання АТ ІІІ у
хворих із ХСН ІІ–ІІІ ФК. Знижений на початку
дослідження рівень ХІІІ фактора згортання у хворих із
ХСН зріс у кінці курсу лікування у пацієнтів усіх груп.
Проте в контрольній групі встановлено достовірні зміни у
хворих із помірними проявами ХСН (ІІ ФК), тоді як
призначення досліджуваних фітозасобів сприяло покра
щанню цього показника і у пацієнтів із ХСН ІІІ ФК.
Аналіз параметрів фібринолітичної активності крові
показав, що застосування лише базисного комплексу у
пацієнтів із ХСН ІІ ФК зумовило вірогідне зростання
СФА, але переважно за рахунок неферментативного
фібринолізу. Аналогічні зміни зареєстровані у підгрупі Б,
хворі якої отримували хомвіокоринN. Більш суттєве
покращання показників відбулось в підгрупі А. У зазна
ченої категорії пацієнтів відзначено вірогідне (відносно
як вихідних величин, так і таких у контрольної групи)
зростання СФА з одночасним урівноваженням фермента
тивного та неферментативного компонентів фібринолізу.
Помірний приріст НФА поєднувався із більш чітким
наростанням ФФА (див. табл. 2). При цьому показники у
підгрупі А наближались до відповідних у здорових осіб.
У пацієнтів із ХСН ІІІ ФК результати були менш вира
женими (див. табл. 2). Зокрема, у хворих контрольної групи
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та підгрупи Б наростання ФФА мало лише тенденційний
характер. Незначне підвищення СФА відбувалось за ра
хунок як ферментативного, так і неферментативного фібри
нолізу (р>0,05). Це свідчить про складність медикаментоз
ної корекції порушень у системі гемокоагуляції та недостат
ність двотижневої тривалості лікування. Додаткове призна
чення до лікувальних схем кардіофіту зумовило вірогідний
приріст СФА на 13,29% переважно за рахунок НФА.
Результати дослідження свідчать, що розлади в системі
гемостазу відіграють важливу роль у патогенетичному
ланцюгу виникнення та прогресування ХСН та прояв
ляються активацією системи згортання при пригніченні
фібринолітичного та протизсідаючого потенціалу плазми
крові [5, 9, 11, 13, 15]. При цьому відзначено, що ступінь
вказаного дисбалансу зростає у міру прогресування ознак
функціональної неспроможності серцевого м'яза.
Покращання реологічних властивостей при застосу
ванні кардіофіту та хомвіокоринуN можна пояснити
їхнім антиоксидантним впливом за рахунок наявних у
них флавоноїдів. Пригнічення ж процесів пероксидного
окиснення ліпідів у свою чергу нівелює патогенетичний
механізм активації системи зсідання крові надлишковою
кількістю гідропероксидів [10]. Переваги кардіофіту зу
мовлені, ймовірно, компонентами з насіння гіркокаштану
звичайного (фраксин, ескулін), трави буркуну (дикума
рини) та, меншою мірою, солодцем, кропивою собачою за
рахунок кумаринів та паракумаринової кислоти.

Висновки
1. У хворих із початковими стадіями ХСН ішемічного
генезу має місце вегетативний дисбаланс у бік гіперак
тивації симпатичної нервової системи, помірне підвищен
ня активності зсідаючої системи та зниження антикоагу
ляційнго потенціалу за рахунок протизсідаючої та
фібринолітичної систем.
2. Застосування у стандартних схемах лікування хво
рих із ХСН препаратів рослинного походження кардіо
фіту та хомвіокоринуN в якості ад'ювантних засобів
сприяє швидшій нормалізації вегетативного дисбалансу,
причому кращу нормалізуючу дію на показники варіа
бельності ритму серця виявляє кардіофіт.
3. Використання кардіофіту та хомвіокоринуN у ком
плексному лікуванні цього контингенту хворих сприяє по
мірному покращанню реологічних властивостей крові, що
розширює уявлення про механізм їхньої терапевтичної дії
та обгрунтовує з цих позицій доцільність їх застосування.
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Особенности гемореологических нарушений и вариабельности ритма сердца у больных
с синдромом хронической сердечной недостаточности и их коррекция с использова)
нием кардиофита и хомвиокорина)N
А.И. Волошин, Е.О. Бобкович
РЕЗЮМЕ. Изучены особенности гемореологических нарушений и вариабельности ритма сердца у
больных с хронической сердечной недостаточностью ІІ–ІІІ функционального класса ишемического
генеза и возможности их коррекции путем дифференцированного использования комбиниро9
ванных препаратов растительного происхождения кардиофит и хомвиокорин9N. Установлено сход9
ство их действия, однако кардиофит оказывает более выраженные фибринолитические свойства и
обладает лучшей симпатосупресорной активностью.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, вариабельность ритма сердца,
гемореологические нарушения, кардиофит, хомвиокорин!N.
The peculiarities of haemorheologic disturbances and heart rate variability in patients with
syndrom of chronic heart failure and their correction by usage of сardiophytum and
сhomviocorinum)N
O.I. Voloshyn, K.O. Bobkovych
SUMMARY. The peculiarities of haemorheologic disturbances and heart rate variability in patients with
chronic heart failure of ІІ–ІІІ functional classes of ischemic genesis and possibilities of their correction
by differentiated usage of combined drugs of plant origin сardiophytum and сhomviocorinum9N have
been studied. The similarity of their action has been established, however Cardiophytum possesses more
expressed fibrinolytic properties and better sympathosuppressor activity.
Key words: chronic heart failure, heart rate variability, haemorheologic disturbances, сardiophytum and
сhomviocorinum!N.
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