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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія (АГ) є пріоритетною 

соціально-економічною та медичною проблемою. Вона характеризується 

неухильно наростаючою поширеністю та головними позиціями в структурі 

загальної й серцево-судинної захворюваності та смертності, залишаючись одним 

з ключових факторів розвитку та прогресування ішемічної хвороби серця (ІХС), 

судинних ускладнень (інсультів, тромбозів), захворювань нирок, аритмій серця, 

хронічної серцевої недостатності (ХСН) (Горбась І.М., 2010; Коваленко В.М., 

2012; Свіщенко Є.П., 2012). На сьогодні, за даними офіційної статистики МОЗ 

України, АГ є майже у 32,2% дорослого населення (Сіренко Ю.М., 2011; 

Дорогий А.П., 2011). На частку первинної АГ припадає 90–95% пацієнтів 

(Дорогий А.П., 2011). Про своє захворювання знають 68% сільських і 81% 

міських жителів, з яких отримують необхідну терапію лише 38% і 48% 

відповідно (Коваленко В.М., 2012). Ефективність антигіпертензивної терапії 

залишається на рівні 8% серед сільських і 19% – міських жителів (Коваленко 

В.М., 2012; Свіщенко Є.П., 2012). 

Комплекс QRS ЕКГ відображає важливу функціональну складову систоли 

шлуночків – ізоволюметричне скорочення, яке визначає усю подальшу 

діяльність серця (Струтинский А.В., 2010; Свіщенко Є.П., 2010; Ябучанский 

М.І., 2011). Його тривалість є мірою швидкості поширення збудження по 

міокарду шлуночків, а сам він визначається виключно станом міокарда 

(Струтинский А.В., 2010; Ябучанский М.І., 2012). Вкорочення комплексу QRS 

ЕКГ є свідченням прискореної деполяризації та трансмуральної активації й може 

сприяти електричній нестабільності міокарда та розвитку фатальних 

шлуночкових аритмій (Доценко С.Я., 2011; Вілкенсхоф У., 2007; Williams B., 

2008), а подовження пов’язане з порушенням деполяризації та ранньої 

реполяризації міокарда шлуночків, що призводить до внутрішньо- та 

міжшлуночкового асинхронізму, ремоделюванню міокарда, порушенню 

внутрішньосерцевої гемодинаміки та зниженню ефективності серцевого викиду 

(Бобров В.А., 2009; Grigioni F., 2007; Gussak I., 2008). Подовження комплексу 

QRS ЕКГ прогностично пов’язане із розвитком СН (Haghjoo M., 2007) і, 

відповідно до результатів (Haghjoo M., 2007), має місце у 14 – 47% пацієнтів  

з СН. За даними (Wolpert С., 2008) подовження комплексу QRS ЕКГ асоціюється 

з несприятливим прогнозом і може призводити до виникнення шлуночкових 

аритмій. 

Незважаючи на важливу діагностичну роль тривалості комплексу QRS 

ЕКГ у контролі АГ та подальшій оцінці результатів проведеної терапії, 

дослідження в цій галузі є нечисленними та вимагають більш докладного 

вивчення. Weber M.A., Hofmann M., Morin D. P. et al. (2015) показали зв’язок 

тривалості комплексу QRS з рівнем АТ, гіпертрофією ЛШ, ризиком розвитку 

різних порушень ритму в пацієнтів з АГ. За даними (Brenyo A., 2011) у пацієнтів 

з резистентною АГ тривалість реполяризації міокарда шлуночків і тривалість 
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комплексу QRS ЕКГ прямо пропорційна ступеню гіпертрофії 

міокарда ЛШ. Проте спеціальні дослідження, спрямовані на вивчення клініко-

функціональних особливостей есенціальної АГ, у тому числі у зв’язку з 

проведеною антигіпертензивною терапією в різних класах тривалості комплексу 

QRS ЕКГ, у літературі не описані. Тому наше дослідження вирішує актуальні 

питання підвищення контролю ефективності лікування пацієнтів з есенціальною 

АГ на підставі вивчення тривалості комплексу QRS ЕКГ та впливу на нього 

антигіпертензивної терапії. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до плану НДР Харківського національного університету  

ім. В.Н. Каразіна «Розробка і дослідження системи автоматичного управління 

варіабельністю серцевого ритму», що входить до координаційного плану 

пріоритетних напрямків наукових досліджень, який затверджено Міністерством 

освіти і науки України (№ держреєстрації 0109U000622). Здобувач провів 

патентно-інформаційний пошук, нагляд за хворими в динаміці лікування, 

статистичний аналіз результатів дослідження, підготовку статей до друку. 

Мета дослідження: підвищення контролю ефективності лікування 

пацієнтів з есенціальною АГ на підставі даних щодо тривалості комплексу QRS 

ЕКГ у терапії АГ інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ), 

бета-адреноблокаторами (БАБ) та їх комбінацією. При виконанні роботи 

вирішувалися такі завдання: 

1) вивчити клінічні особливості та показники внутрішньосерцевої 

гемодинаміки у пацієнтів з АГ залежно від тривалості комплексу QRS ЕКГ; 

2) оцінити антигіпертензивну терапію АГ ІАПФ залежно від тривалості 

комплексу QRS ЕКГ; 

3) оцінити антигіпертензивну терапію АГ БАБ залежно від тривалості 

комплексу QRS ЕКГ; 

4) оцінити антигіпертензивну терапію АГ комбінацією ІАПФ і БАБ 

залежно від тривалості комплексу QRS ЕКГ; 

5) встановити статистично значущі критерії контролю артеріального тиску 

(АТ) у пацієнтів з АГ залежно від класів тривалості комплексу QRS ЕКГ при 

терапії ІАПФ, БАБ та їх комбінацією. 

Об’єкт дослідження – есенціальна артеріальна гіпертензія. 

Предмет дослідження – тривалість комплексу QRS ЕКГ, показники 

варіабельності серцевого ритму (ВСР), передньозадній розмір лівого передсердя 

(ЛП), кінцево-діастолічний об’єм лівого шлуночка (КДО ЛШ), кінцево-

систолічний об’єм (КСО ЛШ), ударний об’єм (УО ЛШ), товщина задньої стінки 

(ТЗС) ЛШ, фракція викиду (ФВ) ЛШ, показники артеріального тиску (АТ), 

частота серцевих скорочень (ЧСС). 

Методи дослідження: загальноклінічні, клініко-лабораторні, 

інструментальні, статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено, що клас 

тривалості комплексу QRS ЕКГ ≤ 100 мс серед пацієнтів з АГ 1–2-го ступеня 

зустрічається у 65% та клас > 100 мс – у 35% випадків.  
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Виявлено, що старший вік, давність АГ, більший рівень 

артеріального тиску, більша ЧСС, більші стадії та функціональні класи серцевої 

недостатності, зниження фракції викиду лівого шлуночка, збільшення кінцево-

діастолічного та кінцево-систолічного об’єму лівого шлуночка є факторами 

ризику подовження комплексу QRS ЕКГ у більшості (77%) пацієнтів з АГ 1–2-го 

ступеня.  

Показано, що клас тривалості комплексу QRS ≤ 100 мс переважає  

у пацієнтів з АГ 1-го ступеня з dipper добовим ритмом, та клас ≥ 100 мс – з АГ  

2-го ступеня, з over-dipper і САТ dipper / ДАТ оver-dipper добовим ритмом. 

Встановлено, що в контролі АГ 1–2-го ступеня більш сприятливим щодо 

зниження АТ і тяжкості клінічних симптомів є клас тривалості комплексу QRS ЕКГ 

≤ 100 мс і менш сприятливим – клас тривалості комплексу QRS ЕКГ > 100 мс. 

Встановлено, що у пацієнтів у класі тривалості комплексу QRS ЕКГ >  

100 мс контроль АТ може здійснюватися лізиноприлом, бісопрололом та / або їх 

комбінацією при недостатній ефективності монотерапії, а в класі тривалості 

комплексу QRS ЕКГ ≤ 100 мс у контролі АТ перевагу слід віддавати ІАПФ 

лізиноприлу або комбінованій терапії ІАПФ лізиноприлом і БАБ бісопрололом із 

моніторингом у процесі терапії тривалості комплексу QRS ЕКГ. 

Доведено, що статистично значущими критеріями контролю АТ  

у пацієнтів з АГ 1–2-го ступеня в класі тривалості комплексу QRS ЕКГ ≤ 100 мс  

є LF / HF, САТ, ДАТ і в класі тривалості комплексу QRS > 100 мс – САТ, ДАТ, 

QRS ЕКГ. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено рекомендації 

щодо включення при оцінці контролю ефективності терапії есенціальної АГ 1– 

2-го ступеня тривалості комплексу QRS ЕКГ. Терапія АГ ІАПФ можлива в обох 

вивчених класах тривалості комплексу QRS ЕКГ відповідно ≤ та > 100 мс. 

Терапія АГ БАБ прийнятніше у пацієнтів у класі тривалості комплексу QRS 

ЕКГ≤ 100 мс. Терапія комбінацією ІАПФ і БАБ може проводитися в класах 

тривалості комплексу QRS ≤ та > 100 мс із подальшим переходом на 

монотерапію відповідно до рекомендацій для ІАПФ та БАБ. Тенденція 

вкорочення тривалості комплексу QRS при терапії БАБ у пацієнтів з початково 

подовженим комплексом QRS ЕКГ вимагає її ретельного моніторування зі 

своєчасним переходом на інші схеми антигіпертензивної терапії. 

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

дисертаційної роботи впроваджено до практики лікувальних установ: КУОЗ 

міської поліклініки № 6 м. Харкова (терапевтичні відділення № 1, 2, 3, 4, 5, 6), 

КУОЗ міської поліклініки № 24 м. Харкова, державного лікувально-

профілактичного закладу «Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці» 

(кардіологічні відділення № 1 та 2), а також до педагогічного процесу кафедри 

внутрішньої медицини медичного факультету Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна МОН України та кафедри терапії та нефрології 

Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. 

Особистий внесок здобувача. Внесок здобувача в отримані результати 

досліджень є основним і полягає у відборі, обстеженні та лікуванні пацієнтів  
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з АГ. Здобувачем самостійно сформульована мета й завдання 

дослідження, розроблено дизайн дослідження, проведено клінічне та 

інструментальне обстеження пацієнтів з АГ та осіб групи порівняння, їх 

лікування на етапах спостереження. Самостійно сформована, проаналізована  

і статистично оброблена база даних. Здобувачем повністю оформлений текст та 

ілюстративний матеріал дисертаційної роботи, сформульовані висновки та 

рекомендації роботи, оформлені статті, тези, наукові доповіді.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи відображені на ХІ Національному конгресі кардіологів 

України (Київ, 28–30 вересня 2010 р.), науково-практичній конференції 

«Щорічні терапевтичні читання, присвячені 30-річчю з дня заснування ДУ 

«Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» (Харків, 15–16 

квітня 2010 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Профілактика 

та лікування артеріальної гіпертензії в Україні» (Київ, 9–10 червня 2011 р.), 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

профілактики, діагностики та лікування в практиці сімейного лікаря» (Харків, 

18–19 квітня 2012 р.), науково-практичній конференції «Мультидисциплінарний 

підхід – ключ до успішної терапевтичної науки та практики», (Харків, 18 жовтня 

2012 р.), ХІІІ Національному конгресі кардіологів України, (Київ, 26–28 вересня 

2012 р.), науково-практичній конференції «Щорічні терапевтичні читання: нові 

технології та міждисциплінарні питання у загальнотерапевтичній практиці» 

(Харків, 7 листопада 2013 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових робіт, у тому 

числі 7 статей у спеціалізованих виданнях, рекомендованих МОН України, три 

роботи виконані здобувачем самостійно, та 9 робіт – у матеріалах наукових 

форумів.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена російською мовою на 

152 сторінках і складається зі вступу, 7 розділів (огляду літератури, матеріалів  

і методів дослідження, 5 розділів власних досліджень), аналізу та узагальнення 

результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаної літератури, що містить 224 джерела (76 кирилицею і 149 

латиницею). Робота проілюстрована 20 таблицями та 10 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. В основу роботи покладено дані 

обстеження й клінічного спостереження 138 пацієнтів з АГ 1–2-го ступеня  

(60 чоловіків та 78 жінок) у віці (57±17) років. Тривалість АГ на момент 

обстеження склала від 5 до 19 років (середня тривалість – (7 ± 5) років). Групу 

порівняння склали 74 пацієнти (30 чоловіків та 44 жінок) із синусовим ритмом 

без діагнозу артеріальної гіпертензії в анамнезі тієї ж вікової категорії, що  

і група спостереження.  

Критерієм включення була есенціальна АГ. У дослідження не включалися 

особи зі стабільною стенокардією напруження IV ФК, гострим коронарним 

синдромом, СН IV ФК, АГ I стадії, 3-го ступеня, тривалістю комплексу QRS ЕКГ 

більше 120 мсек., гострим міокардитом, клапанними вадами серця, патологією 
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щитовидної залози, гострим порушенням мозкового кровообігу, 

декомпенсованими супутніми захворюваннями, вагітні.  

Для діагностування АГ, вимірювання тривалості комплексу QRS ЕКГ та 

ЧСС проводилася реєстрація 12-канальної ЕКГ з ВСР зі швидкістю 50 мм/с на 

комп’ютерному електрокардіографі «Cardiolab2000» ХАІ-медика (Україна), 

розробленому в Харківському авіаційному інституті за участю лабораторії 

біомеханіки та медичного факультету Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна. Система являє собою апаратно-програмний комплекс на 

базі комп’ютера IBM PC/AT класу «Pentium», до якого через плату сполучення 

підключений 12-канальний електрокардіографічний підсилювач з високим 

ступенем поглинання сітьової перешкоди і частотою дискретизації сигналу 500 

мГц. Сполучення підсилювача з ПК через плату інтерфейсу з повною 

гальванічною ізоляцією пацієнта від мережі забезпечує безпеку обстеження. 

Реєстрація ЕКГ з ВСР проводилася після 10-хвилинного відпочинку і не 

раніше ніж через 2 години після прийому їжі. 

ВСР записували на інтервалах тривалістю 7 хвилин. Визначали показники 

ВСР (загальну потужність спектра (total power, TP), потужність дуже 

низькочастотного спектру (Very Low Frequency, VLF), низькочастотну 

потужність (Low Frequency, LF) в діапазоні від 0,05 до 0,15 Гц, потужність 

спектра високих частот (High Frequency, HF) у діапазоні від 0,15 до 0,40 Гц  

і співвідношення LF/HF) на внутрішньому відрізку в 5 хвилин методом 

перетворення Фур’є. 

Відповідно до загальноприйнятої методики [124, 135, 179, 163] тривалість 

комплексу QRS ЕКГ вимірювали від його першого до останнього відхилення  

у відведеннях II, V1, V5, V6 (по три послідовних комплекси) з вибором 

максимального значення у відведенні серед зареєстрованих комплексів. 

Ехокардіографічне дослідження виконували за допомогою медичного 

діагностічного автоматизованого ехокардіографа «SIM 5000 plus» (Italia).  

Маса тіла визначалася в ранкові години до прийому їжі, індекс маси тіла 

(ІМТ) розраховували за допомогою індексу Кетле за формулою: ІМТ = маса тіла 

(кг)/зріст² (м ²).  

Пацієнтів обстежували до початку терапії, через 2 тижні, 1, 6 місяців  

і через 1 рік від початку терапії. Терапія АГ призначалася згідно  

з рекомендаціями Робочої групи Української асоціації кардіологів  

з профілактики та лікування АГ (2012, 2013 рр.). Пацієнтам з АГ здійснювався 

контроль АТ за допомогою таких препаратів: ІАПФ (лізиноприл у дозі 10–40 мг 

на добу), БАБ (бісопролол у дозі 2,5–10 мг на добу) та їх комбінації. Вибір 

препарату ґрунтувався на індивідуальних особливостях пацієнта, а його доза на 

добу коректувалася таким чином, щоб уникнути гіпотензії. Лікування починали  

з призначення лізиноприлу в середній добовій дозі (20 мг). При недостатньому 

регресі клінічних проявів АГ, розвитку гіпотензії або розвитку побічних реакцій 

на лізиноприл додавали або ж заміняли препарат на бісопролол. Пацієнтам, яким 

БАБ були протипоказані (при загостренні хронічного обструктивного 

захворювання легень, супутній бронхіальній астмі, при початковій гіпотензії) 
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призначали лізиноприл. При недостатньому контролі АТ або 

виникненні побічних реакцій на прийом ІАПФ та/або БАБ терапію доповнювали 

або ж змінювали на препарати інших антигіпертензивних груп (блокатори 

кальцієвих каналів, антагоністи рецепторів ангіотензину II, діуретики); такі 

пацієнти не брали участь у подальшому дослідженні. Пацієнтам додатково 

призначали статини (аторвастатин у дозі 10–40 мг на добу), препарати АСК 

(кардіомагніл у дозі 75 мг на добу). 

Методи статистичного аналізу. Статистична обробка проводилася за 

допомогою програм «Microsoft Excel 2010» та «Mathcad 14.0». Частоту ознак, що 

досліджувалися, вказували у відсотках і розраховували середню помилку 

відсотка (Sp). Статистична оцінка результатів проводилася з оцінкою середнього 

(М) і стандартного відхилення (sd). Для визначення достовірності статистичних 

показників (р) застосовувався t-критерій Стьюдента, при відсутності 

нормального розподілу – непараметричний U-критерій Манна–Уїтні. 

Статистично значущими відмінності вважали при рівні значущості р < 0,05. Для 

оцінки однорідності вибірок за номінальними ознаками використовувався 

принцип статистичної незалежності двох номінальних ознак. Для оцінки 

суттєвості зв’язку двох номінальних ознак на основі принципу статистичної 

незалежності використовувалися методи порівняння емпіричних і теоретичних 

частот. Розрахунок показників проводився за допомогою SРSS 15.0 для 

Windows. За допомогою крокового дискримінантного аналізу визначали 

прогностичну значущість клінічних ознак і гемодинамічних показників  

у контролі АТ у пацієнтів з АГ 1–2-го ступеня ретроспективно за результатами 

проведеної медикаментозної терапії.  

Результати дослідження та їх обговорення  

Наше дослідження при вивченні популяції пацієнтів з АГ, як і без неї, до 

початку терапії виявило, що у пацієнтів з АГ діапазон тривалості комплексу QRS 

ЕКГ склав 62–159 мс, у групі порівняння він був вужчим 70–129 мс. Розподіл 

тривалості комплексу QRS ЕКГ в обох групах асиметричний із зсувом у бік 

менших значень. Пацієнти з АГ 1–2-го ступеня у 65% мали клас тривалості 

комплексу QRS ЕКГ ≤ 100 мс, а у 35% – клас тривалості комплексу > 100 мс. 

Подовження комплексу QRS ЕКГ в переважній більшості (77%) було зумовлене 

внутрішлуночковими блокадами. У класах тривалості комплексу QRS ЕКГ (60–

100) мс та (101–119) мс переважали пацієнти жіночої статі, а в класі ≥ 120 мс – 

пацієнти чоловічої статі. Із збільшенням класу тривалості комплексу QRS ЕКГ 

відзначалося збільшення віку пацієнтів. У класі ≤ 100 мс переважали пацієнти з 

м’якою АГ, у класі > 100 мс – з помірною АГ. Із збільшенням класу тривалості 

комплексу QRS ЕКГ спостерігалося збільшення частоти АГ 2-го ступеня (за 

рахунок зменшення 1-го ступеня). У пацієнтів у класі тривалості комплексу QRS 

ЕКГ ≤ 100 мс частіше зустрічалася СН IIА стадії і II ФК, рідше – I стадії і I ФК. 

Збільшення класу тривалості комплексу QRS ЕКГ пов’язано зі зниженням ФВ 

ЛШ і збільшенням САТ, передньозаднього розміру ЛП, КДО та КСО ЛШ. 

Двопучкові блокади асоціювалися із більш тяжким ступенем і стадією АГ, 

стадією ФК СН, меншою ФВ ЛШ, більшим передньозаднім розміром ЛП і ТЗС 
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ЛШ, однопучкові – з менш тяжкими клінічними проявами АГ, стабільної 

стенокардії напруги і СН, більшою ФВ ЛШ, меншими передньозадніми 

розмірами ЛП і ТЗС ЛШ. У пацієнтів із неповними БПНПГ і БЛНПГ 

гемодинамічні показники були кращі, ніж у пацієнтів з повними блокадами 

відповідно. У пацієнтів із БЛНПГ КДО та КСО ЛШ були більшими, а ФВ ЛШ – 

меншою, ніж у пацієнтів з БПНПГ. Результати вивчення клінічних ознак у 

пацієнтів з АГ у різних класах тривалості комплексу QRS ЕКГ наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

 

Клінічні ознаки АГ залежно від тривалості комплексу QRS ЕКГ до терапії, 

(М±sd) 

 

 

Показники Класи тривалості комплексу QRS ЕКГ, мс  

 ≤ 100 > 100 

Вік, років 

(M±sd) 

55±11* 69±11* 

САТ, мм 

рт.ст. 

145±11* 167±8* 

ДАТ, мм 

рт.ст. 

86±12 98±8 

ЧСС, уд./хв 84±9* 70±11* 

ФВ ЛШ, (%± 

Sp) 

59±12 57±9 

Давність АГ, 

років (M±sd) 

5±4* 10±6* 

Примітка: р* 0,05 ≤ p ≤ 0,01 відмінності між значеннями тривалості комплексу 

QRS ЕКГ в межах відповідних показників є статистично достовірні. 

 

АГ в поєднанні з класом тривалості комплексу QRS ЕКГ ≥ 100 мс 

характеризувалася частішим виявленням більш важких ступенів і стадій АГ, 

стадій СН і стабільної стенокардії напруги, ніж у класі тривалості комплексу 

QRS ЕКГ <100мс. До терапії ІАПФ лізиноприлом у класі тривалості комплексу 

QRS ЕКГ <100 мс частіше зустрічалися пацієнти з 1-м ступенем АГ (74%), а в 

класі тривалості комплексу QRS ЕКГ ≥ 100 мс – з 2-м ступенем АГ (68%). В 

обох класах комплексу QRS ЕКГ частіше зустрічалися пацієнти з II ФК і IIA 

стадією СН, рідше – з III ФК і I стадією СН і ще рідше – з I ФК і IIБ стадією СН. 

До терапії в обох класах пацієнтів зустрічався II ФК (51% і 62% відповідно), 

рідше – I ФК і ще рідше – III ФК стабільної стенокардії напруги. Спочатку 

більша ТР ВСР спостерігалася в класі тривалості комплексу QRS ЕКГ ≥ 100 мс 
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(на 30% порівняно з класом тривалості <100 мс) при надходженні в діапазоні 

низьких значень в обох класах. До початку терапії спостерігався високий рівень 

LF/HF в обох класах тривалості комплексу QRS ЕКГ, більшою мірою в класі ≥ 

100 мс (на 22% порівняно з класом <100 мс). До терапії БАБ бісопрололом  

в обох класах частіше зустрічалися пацієнти з III ФК і IIA стадією СН, рідше –  

з II ФК і I стадією СН і ще рідше – з I ФК і IIБ стадією СН. У класі тривалості 

комплексу QRS ЕКГ ≥ 100 мс частіше були пацієнти з II ФК і IIA стадією СН, 

рідше – з II Б і I стадіями, а також III ФК СН. Пацієнтів з I ФК СН не було.  

В класі тривалості комплексу QRS <100 мс частіше зустрічалися пацієнти з II 

ФК, рідше – з I ФК, ще рідше – з ФК III стабільної стенокардії напруги. У класі 

тривалості комплексу QRS ≥ 100 мс найчастіше зустрічалися пацієнти з III ФК, 

рідше – з II ФК, найрідше – з I ФК стабільної стенокардії напруги. Більш висока 

ТР ВСР до терапії спостерігалася в класі тривалості комплексу QRS ЕКГ < 

100 мс. В обох класах тривалості комплексу QRS ЕКГ переважала низька ТР 

ВСР. LF/HF до терапії в обох класах тривалості комплексу QRS ЕКГ було 

підвищеним. До початку комбінованої терапії ІАПФ та БАБ в обох класах 

тривалості частіше зустрічалися пацієнти з 2-м ступенем АГ (59 % та 79 %, 

відповідно). В обох класах комплексу QRS ЕКГ частіше зустрічалися пацієнти з 

II ФК і IIБ стадією СН, рідше – з III ФК і I стадією СН і ще рідше – з I ФК і IIА 

стадією СН. До терапії в обох класах пацієнтів зустрічався II ФК (51% і 62% 

відповідно), рідше – III ФК і ще рідше – I ФК стабільної стенокардії напруги. 

Спочатку більша ТР спостерігалася в класі тривалості комплексу QRS ЕКГ ≥ 

100 мс (на 18% порівняно з класом тривалості < 100 мс) при надходженні  

в діапазоні низьких значень в обох класах. До початку терапії спостерігався 

високий рівень LF/HF в обох класах тривалості комплексу QRS ЕКГ, більшою 

мірою в класі ≥ 100 мс (на 17% порівняно з класом <100 мс). 

У 15% пацієнтів з АГ відзначений нормальний добовий ритм АТ (dipper). 

У класі тривалості комплексу QRS ≤ 100 мс мс переважали пацієнти з dipper 

добовим ритмом, у класі ≥ 101 мс – з over-dipper, у класах 120–139 мс і 140–

159 мс – з САД dipper / ДАТ оver- dipper.  

За підсумками річної терапії ІАПФ лізиноприлом в обох класах тривалості 

комплексу QRS ЕКГ виявлено позитивний вплив на ступінь АГ шляхом 

збільшення через 1 рік кількості пацієнтів з 1 ступенем АГ (на 39%) і зменшення 

– з 2-м ступенем АГ. Терапія лізиноприлом у класі тривалості комплексу QRS 

ЕКГ <100 мс позитивно позначилася на ФК СН шляхом збільшення через 1 рік 

кількості пацієнтів з I ФК СН (на 23%) і зменшення – з II. У класі тривалості 

комплексу QRS ЕКГ ≥ 100 мс співвідношення частот виявлення різних ФК СН 

суттєво не змінилося. Без змін залишилося частотне співвідношення пацієнтів  

з різними стадіями СН в обох класах. Терапія лізиноприлом в обох класах 

супроводжувалася переходом пацієнтів з підгрупи з III ФК до підгрупи з II ФК  

і з підгрупи з II ФК до підгрупи з I ФК стабільної стенокардії напруги (21% і 

18%, відповідно). У ході терапії лізиноприлом в обох класах тривалості QRS 

ЕКГ відбувалося підвищення ТР на 13% у класі < 100 мс і на 11% – у класі 

тривалості комплексу QRS ЕКГ ≥ 100 мс і зниження LF/HF, більшою мірою  
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в класі тривалості QRS ЕКГ ≥ 100 мс (на 8% порівняно з 6% відповідно).  

У ході лікування найбільший перерозподіл пацієнтів у бік зменшення ступенів та 

стадії АГ, ФК та стадії СН, ФК стабільної стенокардії спостерігався в класі 

тривалості комплексу QRS ЕКГ <100 мс, при цьому тривалість комплексу QRS 

ЕКГ в обох класах тривалості QRS ЕКГ суттєво не змінилася, перехід пацієнтів 

між класами QRS ЕКГ не відбувся. 

За підсумками річна терапія БАБ бісопрололом показала позитивний вплив 

на ступінь АГ шляхом збільшення через 1 рік кількості пацієнтів з 1-м ступенем 

АГ (на 21%) і зменшення – з 2-м. Терапія бісопрололом в обох класах тривалості 

комплексу QRS ЕКГ показала позитивний вплив на САТ, ДАТ (зменшення САТ 

на 15%, ДАТ на 9%,), шляхом зниження цих показників до нормальних 

діапазонів. Річна терапія бісопрололом у класі тривалості комплексу QRS ЕКГ 

<100 мс позитивно позначилася на ФК СН шляхом збільшення через 1 рік 

кількості пацієнтів з I ФК СН (на 26%) і зменшення – з II. У класі тривалості 

комплексу QRS ЕКГ <100 мс і ≥ 100 мс співвідношення частот поширеності 

різних ФК СН суттєво не змінилося. Терапія бісопрололом супроводжувалася 

переходом пацієнтів з підгрупи з III ФК у підгрупи з II ФК і з підгрупи з II ФК до 

підгрупи з I ФК. Кращі результати терапії спостерігалися у пацієнтів у класі 

тривалості комплексу QRS ЕКГ ≥ 100 мс. У ході терапії в обох класах тривалості 

комплексу QRS ЕКГ відбувалося підвищення ТР ВСР (на 10 % у класі <100 мс і 

на 8% у класі тривалості ≥ 100 мс). При цьому в класі тривалості QRS ЕКГ < 

100 мс вона продовжувала залишатися в межах низьких значень, а в класі ≥ 

100 мс – наблизилася до помірних значень. Терапія бісопрололом 

супроводжувалася зменшенням LF/HF в обох класах тривалості комплексу QRS 

на 21% і 11% у класах тривалості комплексу QRS ЕКГ < 100 мс та ≥ 100 мс 

відповідно. Більша ЧСС була у пацієнтів з АГ у класі тривалості комплексу QRS 

< 100 мс (на 13%). Терапія бісопрололом супроводжувалася укороченням 

тривалості комплексу QRS ЕКГ у класі тривалості ≥ 100 мс (на 13% через рік 

терапії). При цьому спостерігався перехід частини пацієнтів з класу тривалості ≥ 

100 мс до класу < 100 мс (через рік терапії в класі тривалості більше 100 мс 

кількість пацієнтів зменшилася, а в класі до 100 мс відповідно збільшилася на 

7%). 

За підсумками річна комбінована терапія ІАПФ лізиноприлом та БАБ 

бісопрололом в обох класах тривалості комплексу QRS ЕКГ позитивно 

позначилася на ступені АГ шляхом збільшення через 1 рік кількості пацієнтів з 

1-м ступенем АГ і зменшення – з 2-м, більшою мірою в класі тривалості 

комплексу QRS ЕКГ <100 мс (зниження САТ на 21%, ДАТ на 12%). Динаміка 

показників ВСР та АТ у пацієнтів з АГ через 12 місяців комбінованої терапії 

лізиноприлом та бісопрололом наведена в табл. 2.  

В обох класах тривалості комплексу QRS ЕКГ виявлено позитивний вплив 

на ФК СН шляхом збільшення через 1 рік кількості пацієнтів з II ФК СН (на 

31%) і зменшенням – з III. Без істотних змін залишилося частотне 

співвідношення пацієнтів з різними стадіями СН в обох класах. 
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Таблиця 2 

 

Показники ВСР та АТ у пацієнтів з АГ в класах тривалості комплексу QRS ЕКГ 

через 12 місяців комбінованої терапії лізиноприлом та бісопрололом в ортостазі 

та кліностазі (М (приріст САТ та ДАТ при переході в ортостаз,)±sd, мс) 
 

Показники 
ВСР, АТ 

Класи тривалості комплексу QRS ЕКГ, мс 

≤ 100 > 100 
кліностаз ортостаз кліностаз ортостаз 

ТР, мс2 
1251±893* 1109±799* 1465±1143* 1204±1202* 

VLF, мс2 699±316 521±112 611±229 580±199 

LF, мс2 418±211 396±141 512±119 499±188 

HF, мс2 341±180 319±114 392±191 365±202 

LF/HF, безрозм. 1,3±1,1 1,3±1,2 1,5±1 1,4±1,9 

САТ, мм рт. ст. 131±12**  140 

(8%)±10* 
138±11* 143 

(11%)±13** 
ДАТ, мм рт. ст. 82±5** 89 (11%)±9* 87±8* 93 (9 %)±7** 

ЧСС, уд./хв 81±15* 93±11 84±12 93±11* 

Тривалість 

комплексу QRS, мс 
процентилі 

25 76 77 101 104 

50 85 83 104 103 

75 89 89 99 102 

Примітка: р* 0,05 ≤ p ≤ 0,01 відмінності між значеннями тривалості комплексу 

QRS ЕКГ в межах відповідних показників є татистично достовірними 
 

Кращий контроль АГ виявлений у пацієнтів у класі тривалості комплексу 

QRS ЕКГ < 100 мс як спочатку з меншими рівнями САТ, ДАТ і ступенем 

ремоделювання ЛШ. Комбінована терапія лізиноприлом і бісопрололом в обох 

класах позитивно позначилося на тяжкості стабільної стенокардії напруги із 

зменшенням пацієнтів з III ФК і збільшенням з II ФК, і зменшенням з II ФК із 

збільшенням з I ФК. На тлі прийому лізиноприлу і бісопрололу в обох класах 

тривалості QRS ЕКГ відбулося підвищення ТР ВСР (на 11% у класі <100 мс і на 

9% у класі ≥ 100 мс), наблизившись до помірних значень в обох класах 

тривалості QRS ЕКГ. На етапах терапії лізиноприлом і бісопрололом виявлено 

зменшення LF/HF в класах комплексу QRS ЕКГ < та ≥ 100 мс відповідно. За 

підсумками терапії комбінацією лізиноприлу і бісопрололу тривалість комплексу 

QRS ЕКГ істотно не змінилася в обох класах тривалості комплексу.  

Для визначення прогностично значущих критеріїв впливу терапії ІАПФ 

лізиноприлу, БАБ бісопрололу та їх комбінації на показники ВСР, величину АТ  

і ЧСС у різних класах тривалості комплексу QRS ЕКГ і групах терапії виконаний 

кроково-дискримінантний аналіз (КДА) із визначенням обчисленого та 

критичного значень критерію Фішера (F) (табл. 3).  
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Таблиця 3 

 

Коефіцієнти рівнянь розмежувальних функцій для прогнозування контролю АТ 

залежно від тривалості комплексу QRS ЕКГ у групах терапії лізиноприлом, 

бісопрололом та їх комбінацією 

 

Класи тривалості 

комплексу QRS 

ЕКГ 

Коефіцієнти рівнянь лінійної регресії розмежувальних 

функцій 

САТ ДАТ QRS ЕКГ ТР LF/HF 

≤ 100 мс Л -9×10
-4

 -4,5×10
-4

 – − 2,5×10
-4

 

Б -7,5×10
-4

 -5,5×10
-4

 – − 2,4×10
-4

    

Л+Б -8,7×10
-4

 -4,8×10
-4

 – − 2,2×10
-4

 

> 100 мс Л 3,1×10
-3

 5,1×10
-4

 5,4×10
-7

 - - 

Б 3,0×10
-3

 4,1×10
-4

 4,6×10
-7

 -  

Л+Б 3,2×10
-3

 5,5×10
-4

 4,2×10
-7

 -  

 

Примітка: Л – група терапії лізиноприлом, Б – бісопрололом, Л+Б – лізиноприлом 

та бісопрололом. 
 

У групі терапії лізиноприлом найбільше значення критерію F у класі 

тривалості комплексу QRS ЕКГ ≤ 100 мс показали САТ, у класі > 100 мс – QRS 

ЕКГ, проміжні в класі QRS ЕКГ ≤ 100 мс – ДАТ, у класі > 100 мс – давність і 

ступінь АГ; ДАТ, найменші в класі QRS ЕКГ ≤ 100 мс – LF / HF, у класі > 

100 мс – САТ. У групі терапії бісопрололом найбільше значення критерію F  

у класі тривалості комплексу QRS ЕКГ ≤ 100 мс показали ДАТ, давність АГ,  

у класі> 100 мс – QRS ЕКГ, проміжні в класі QRS ЕКГ ≤ 100 мс – давність САТ, 

у класі > 100 мс – ДАТ; найменші в класі QRS ЕКГ ≤ 100 мс – LF / HF, у класі > 

100 мс – САТ. У групі комбінованої терапії лізиноприлом і бісопрололом 

найбільшого значення критерію F у класі тривалості комплексу QRS ЕКГ ≤ 

100 мс показали САТ, в класі> 100 мс – ДАТ, проміжні в класі QRS ЕКГ ≤ 

100 мс – ДАТ, у класі > 100 мс – QRS ЕКГ; найменші в класі QRS ЕКГ ≤ 100 мс 

– LF / HF, у класі > 100 мс – САТ. Статистично значущими показниками в класі 

тривалості комплексу QRS ЕКГ ≤ 100 мс в групі терапії лізиноприлом були САТ, 

ДАТ, бісопрололом – САТ, ДАТ, комбінованої терапії – САТ, ДАТ і в класі > 

100 мс – у групі терапії лізиноприлом САТ, ДАТ, тривалість QRS ЕКГ, 

бісопрололом – САТ, тривалість QRS ЕКГ, комбінованої терапії – САТ, ДАТ, 

тривалість QRS ЕКГ. Визначено прогностично значущі критерії ефективності 

контролю АТ при АГ з урахуванням класів тривалості комплексу QRS ЕКГ:  
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у класі тривалості комплексу QRS ЕКГ ≤ 100 мс необхідно більшу увагу 

приділяти в групі терапії лізиноприлом змінам САД, бісопрололом – САТ, ДАТ, 

комбінованої терапії – САТ, ДАТ, і в класі > 100 мс – у групі терапії 

лізиноприлом змінам САТ, тривалості QRS ЕКГ, бісопрололом – САТ, 

тривалості QRS ЕКГ, комбінованої терапії – САТ, ДАТ.  

Наше дослідження показало, що антигіпертензивна терапія різними 

групами препаратів неоднаково впливає на тривалість комплексу QRS ЕКГ, 

ефективність контролю АТ, показників ВСР та тяжкості клінічних проявів АГ. 

Найбільш прогностично сприятливою щодо тривалості комплексу QRS ЕКГ 

виявилася група терапії ІАПФ та комбінована терапія ІАПФ з БАБ,  

а монотерапія БАБ призводила до зниження класу тривалості комплексу QRS 

ЕКГ у класі тривалості ≥ 100 мс. Стосовно контролю АТ найбільш ефективною 

виявилася комбінація ІАПФ з БАБ, у результаті терапії якою вдалося досягти 

максимального збільшення частки пацієнтів з АГ 1-го ступеня II стадії від 19 % 

до 47%. Монотерапія ІАПФ та БАБ також призводила до зниження ступеня та 

стадії АГ, переважно до 1 ступеня II стадії.  

Результати дискримінантного аналізу залежно від вихідних клінічних 

ознак та гемодинамічних показників дозволили виділити достовірно значущі 

параметри для побудови розмежувальних функцій, за допомогою яких було 

можливе прогнозування та планування контролю АТ у кожного нового пацієнта 

з АГ. Таким чином вдалося встановити, що клас тривалості комплексу QRS ЭКГ, 

поряд з іншими клініко-гемодинамічними ознаками (ІМТ, тривалість комплексу 

QRS, САТ, ДАТ, давність АГ) має прогностичну значущість у контролі АТ при 

АГ, що необхідно враховувати при виборі тактики терапії таких пацієнтів. 

ВИСНОВКИ 

1.  У дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення та вирішення 

наукової задачі сучасної кардіології, яка полягає у підвищенні контролю 

ефективності лікування пацієнтів з есенціальною АГ на підставі даних 

щодо тривалості комплексу QRS ЕКГ на етапах антигіпертензивної терапії.  

2. Серед пацієнтів з АГ 1–2-го ступеня в класі тривалості комплексу QRS 

ЕКГ ≤ 100 мс 65%, а в класі тривалості комплексу > 100 мс – 35% хворих. 

Підвищення класу тривалості комплексу QRS ЕКГ в більшості випадків 

(77%) обумовлено внутрішньошлуночковими блокадами та асоціюється зі 

старшим віком, давністю АГ, рівнем АТ, ЧСС, СН, зниженням ФВ ЛШ, 

збільшенням КДО та КСО ЛШ. У класі тривалості комплексу QRS ≤ 100 

мс переважають пацієнти з м’якою АГ, у класі ≥ 100 мс – з помірною АГ. 

У 15% пацієнтів з АГ відзначений нормальний добовий ритм АТ (dipper). 

У класі тривалості комплексу QRS ≤ 100 мс мс переважають пацієнти  

з dipper добовим ритмом, у класі ≥ 101 мс – з over-dipper, у класах 120–139 мс 

і 140–159 мс – з САД dipper/ДАТ оver-dipper. У контролі АГ більш 

сприятливим для зниження артеріального тиску та тяжкості клінічних 

симптомів є клас комплексу QRS ≤ 100 мс і менш сприятливим – клас 

комплексу QRS ≥ 100 мс. 
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3. Річна терапія ІАПФ лізиноприлом істотно не впливає на тривалість 

комплексу QRS у пацієнтів у класах тривалості QRS ≤ 100 мс та > 100 мс, 

однак достовірно зменшує САД на 17%, ДАТ на 11%, поліпшує показники 

ВСР (ТР зросла на 13%, з нормалізацією LF/HF) (р < 0,05) в обох класах 

тривалості комплексу QRS.  

4. Річна терапія БАБ бісопрололом достовірно зменшує САТ на 15%, ДАТ на 

9%, ЧСС на 7% (р> 0,05) в обох класах, більш виражене в класі тривалості 

комплексу QRS> 100 мс, поліпшує показники ВСР (зростання ТР на 10%, 

нормалізація LF/HF) і вкорочує тривалість комплексу QRS з переходом  

з класу> 100 мс до класу ≤ 100 мс. 

5. Комбінована терапія ІАПФ лізиноприлом і БАБ бісопрололом 

супроводжується достовірним зниженням САТ на 21%, ДАТ на 12% і ЧСС 

на 5% (р > 0,05) в обох класах комплексу QRS, більш істотним у класі 

комплексу QRS ЕКГ > 100 мс, з поліпшенням показників ВСР (зростання 

ТР на 11%, нормалізація LF/HF) і деяким вкороченням тривалості 

комплексу QRS ЕКГ переважно в класі QRS > 100 мс, який продовжував 

залишатися в межах нормального діапазону тривалості без зміни кількості 

пацієнтів у класах. 

6. Відповідно до результатів кроково-дискримінантного аналізу статистично 

значущими критеріями контролю АТ у пацієнтів з АГ в класі тривалості 

QRS ЕКГ ≤ 100 мс виявилися САТ, ДАТ, а в класі > 100 мс – САТ, ДАТ, 

QRS ЕКГ, які вимагають подальшого моніторування до і на наступних 

етапах терапії ІАПФ, БАБ або їх комбінацією. 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При виборі антигіпертензивної терапії рекомендується враховувати 

тривалість комплексу QRS ЕКГ: лікування АГ БАБ бісопрололом рекомендовано 

пацієнтам у класі тривалості комплексу QRS ЕКГ ≤ 100 мс, ІАПФ лізиноприлом 

краща в обох класах тривалості комплексу QRS ЕКГ. Терапія комбінацією 

бісопрололу та лізиноприлу рекомендована пацієнтам в обох класах тривалості 

комплексу QRS ЕКГ з подальшим переходом на монотерапію. 

2. При веденні пацієнтів з АГ рекомендується проводити контроль тривалості 

комплексу QRS ЕКГ в процесі антигіпертензивної терапії. Тенденція вкорочення 

тривалості комплексу QRS при лікуванні комбінацією бісопрололу  

з лізиноприлом, а також при монотерапії бісопрололом у пацієнтів у класі 

комплексу QRS > 100 мс вимагає чіткого її моніторування та за необхідності 

переходу на інші схеми лікування. 

3. У пацієнтів у класі тривалості комплексу QRS ≤ 100 мс контроль АТ 

рекомендується здійснювати лізиноприлом, бісопрололом та/або їх комбінацією 

у разі недостатньої ефективності монотерапії. У пацієнтів у класі тривалості 

комплексу QRS > 100 мс для контролю АТ краща комбінована терапія ІАПФ 

лізиноприлом і БАБ бісопрололом як найбільш безпечна та ефективна в контролі 

артеріального тиску. 
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АНОТАЦІЯ 

Шевчук М. І. Значення тривалості комплексу QRS ЕКГ у терапії 

ессенціальної артеріальної гіпертензії інгібіторами ангіотензинперетворю-

ючого ферменту, бета-адреноблокаторами та їх комбінацією. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі 

спеціальності 14.01.11. – кардіологія. – Харківський національний медичний 

університет МОЗ України, Харків, 2015.  

Дисертаційна робота присвячена вивченню клініко-функціональних 

особливостей есенціальної АГ у зв’язку із проведеною антигіпертензивною 

терапією в різних класах тривалості комплексу QRS ЕКГ з метою підвищення 

контролю ефективності лікування пацієнтів з есенціальною АГ на підставі даних 

щодо тривалості комплексу QRS ЕКГ у терапії АГ інгібіторами 

ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ), бета-адреноблокаторами (БАБ) 

та їх комбінацією.  
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Встановлено, що у пацієнтів з АГ мають місце два класи тривалості 

комплексу QRS ЕКГ, як і без АГ, клас тривалості < 100 мс переважав над 

класом ≥ 100 мс. 

Серед пацієнтів з АГ 1–2-го ступеня в класі тривалості комплексу QRS 

ЕКГ ≤ 100 мс 65%, а в класі тривалості комплексу > 100 мс – 35% хворих. 

Підвищення класу тривалості комплексу QRS ЕКГ в більшості (77%) 

обумовлено внутрішньошлуночковими блокадами та асоціюється зі старшим 

віком, давністю АГ, рівнем АТ, ЧСС, СН, зниженням ФВ ЛШ, збільшенням КДО 

та КСО ЛШ. У класі тривалості комплексу QRS ≤ 100 мс переважають пацієнти з 

м’якою АГ, у класі ≥ 100 мс – з помірною АГ. У 15% пацієнтів з АГ відзначений 

нормальний добовий ритм АТ (dipper). У класі тривалості комплексу QRS ≤ 

100 мс переважають пацієнти з dipper добовим ритмом, у класі ≥ 101 мс – з over-

dipper, у класах 120–139 мс і 140–159 мс – з САД dipper/ДАТ оver-dipper.  

У контролі АГ більш сприятливим для зниження артеріального тиску і 

тяжкості клінічних симптомів є клас комплексу QRS ≤ 100 мс, а менш 

сприятливим – клас комплексу QRS ≥ 100 мс. 

Річна терапія ІАПФ лізиноприлом істотно не впливає на тривалість 

комплексу QRS у пацієнтів у класах тривалості QRS ≤ 100 мс та > 100 мс, однак 

достовірно зменшує САД на 17%, ДАТ на 11%, поліпшує показники ВСР (ТР 

зросла на 13%, з нормалізацією LF/HF) (р < 0,05) в обох класах тривалості 

комплексу QRS.  

Річна терапія БАБ бісопрололом достовірно зменшує САТ на 15%, ДАТ на 

9%, ЧСС на 7% (р > 0,05) в обох класах, більш виражене в класі тривалості 

комплексу QRS > 100 мс, поліпшує показники ВСР (зростання ТР на 10%, 

нормалізація LF/HF) і вкорочує тривалість комплексу QRS з переходом з класу > 

100 мс до класу ≤ 100 мс. 

Комбінована терапія ІАПФ лізиноприлом і БАБ бісопрололом 

супроводжується достовірним зниженням САТ на 21%, ДАТ на 12% і ЧСС на 

5% (р> 0,05) в обох класах комплексу QRS, більш істотним у класі комплексу 

QRS ЕКГ > 100 мс, з поліпшенням показників ВСР (зростання ТР на 11%, 

нормалізація LF/HF) і деяким укороченням тривалості комплексу QRS ЕКГ 

переважно в класі QRS > 100 мс, який продовжував залишатися в межах 

нормального діапазону тривалості без зміни кількості пацієнтів у класах. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, клас тривалості комплексу QRS 

ЕКГ, артеріальний тиск. 

 

АННОТАЦИЯ 

Шевчук М. И. Значение продолжительности комплекса QRS ЕКГ  

в терапии эссенциальной артериальной гипертензии ингибиторами 

ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокаторами и их 

комбинацией. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.11 – кардиология. – Харьковский национальный 

медицинский университет МОЗ Украины, Харьков, 2015. 
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В диссертационной работе достигнуто решение научной задачи, 

которая состоит в повышении контроля эффективности лечения пациентов  

с эссенциальной АГ на основе данных о продолжительности комплекса QRS 

ЭКГ в терапии АГ ИАПФ, БАБ и их комбинацией. 

АГ занимает среди сердечно-сосудистых заболеваний одну из главных 

позиций и характеризуется неуклонно нарастающей распространенностью. 

Среди пациентов с АГ 1–2-й степени в классе продолжительности комплекса 

QRS ЭКГ ≤ 100 мс было 65%, а в классе продолжительности комплекса > 100 мс 

– 35% больных. Повышение класса продолжительности комплекса QRS ЭКГ  

в большинстве случаев (77%) обусловлено внитрижелудочковыми блокадами  

и ассоциировалось со старшим возрастом, давностью АГ, уровнем АД, классом 

ЧСС, СН, снижением ФВ ЛЖ, увеличением КДО ЛЖ, КСО ЛЖ. Двух-пучковые 

блокады ассоциировались с более тяжелыми клинико-функциональными 

показателями АГ и большим классом продолжительности комплекса QRS ЭКГ, 

чем однопучковые.  

У пациентов с неполными блокадами гемодинамические показатели были 

лучше, чем с полными. В классе продолжительности комплекса QRS ≤ 100 мс 

преобладали пациенты с мягкой АГ, в классе ≥ 100 мс – с умеренной АГ. У 15% 

пациентов с АГ отмечен нормальный суточный ритм АД (dipper). В классе 

продолжительности комплекса QRS ≤ 100 мс преобладали пациенты с dipper 

суточным ритмом, в классе ≥ 101 мс – с over-dipper, в классах 120–139 мс и 140–

159 мс – с САД dipper / ГАО оver-dipper. В контроле АГ более благоприятным 

для снижения артериального давления и тяжести клинических симптомов 

является класс комплекса QRS ≤ 100 мс, а менее благоприятным – класс 

комплекса QRS ≥ 100 мс. 

Годовая терапия ИАПФ лизиноприлом существенно не повлияла на 

продолжительность комплекса QRS у пациентов в классах продолжительности 

QRS ≤ 100 мс и > 100 мс, однако достоверно уменьшила САД на 17%, ДАД на 

11%, улучшила показатели ВСР (ТР выросла на 13%, нормализовалось LF/HF)  

(р < 0,05) в обоих классах продолжительности комплекса QRS. 

Через год терапии БАБ бисопрололом было выявлено достоверное 

уменьшение САД на 15%, ДАД на 9%, ЧСС на 7% (р> 0,05) в обоих классах, 

более выраженное в классе продолжительности комплекса QRS> 100 мс, 

улучшение показателей ВСР (рост ТР на 10%, нормализация LF/HF)  

и сокращение продолжительности комплекса QRS с переходом из класса > 

100 мс в класс ≤ 100 мс. 

Комбинированная терапия ИАПФ лизиноприлом и БАБ бисопрололом 

сопровождалась достоверным снижением САД на 21%, ДАД на 12% и ЧСС на 

5% (р < 0,05) в обоих классах комплекса QRS, более существенным в классе 

комплекса QRS ЭКГ > 100 мс, с улучшением показателей ВСР (ростом ТР на 

11%, нормализацией LF/HF) и некоторым сокращением продолжительности 

комплекса QRS ЭКГ, преимущественно в классе QRS > 100 мс, который 

продолжал оставаться в пределах нормы без изменения количества пациентов  

в классах. 
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Согласно результатам шагово- дискриминантного анализа статисти-

чески значимыми критериями контроля АД у пациентов с АГ в классе 

продолжительности QRS ЭКГ ≤ 100 мс оказались САД, ДАД, а в классе > 

100 мс – САД, ДАД, QRS ЭКГ, которые требуют дальнейшего мониторирования 

до и на последующих этапах терапии ИАПФ, БАБ или их комбинацией. 

При выборе антигипертензивной терапии рекомендуется учитывать 

продолжительность комплекса QRS ЭКГ. Лечение АГ БАБ бисопрололом 

рекомендуется пациентам в классе продолжительности комплекса QRS ЭКГ ≤ 

100 мс. Лечение ИАПФ лизиноприлом предпочтительнее в обоих классах 

продолжительности комплекса QRS ЭКГ. Терапия комбинацией бисопролола  

и лизиноприла рекомендуется пациентам в обоих классах продолжительности 

комплекса QRS ЭКГ с последующим переходом на монотерапию. 

При ведении пациентов с АГ рекомендуется проводить измерение 

продолжительности комплекса QRS ЭКГ в процессе антигипертензивной 

терапии. Тенденция к сокращению продолжительности комплекса QRS при 

лечении комбинацией бисопролола с лизиноприлом, а также при монотерапии 

бисопрололом у пациентов в классе комплекса QRS> 100 мс требует четкого ее 

мониторинга и при необходимости – перехода на другие схемы лечения. 

У пациентов в классе продолжительности комплекса QRS ≤ 100 мс контроль 

АД рекомендуется осуществлять лизиноприлом, бисопрололом и/или их 

комбинацией при недостаточной эффективности монотерапии. У пациентов  

в классе продолжительности комплекса QRS > 100 мс для контроля АД 

предпочтительнее комбинированная терапия ИАПФ лизиноприлом и БАБ 

бисопрололом как наиболее безопасная и эффективная в контроле АД. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, класс продолжительности 

комплекса QRS ЭКГ, артериальное давление. 

 

SUMMARY 

Shevchuk M. I. Value of the duration of the QRS complex of ECG in 

treatment of arterial hypertension with angiotensin converting enzyme inhibitors, 

beta-blockers and their combination. – The manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.11 – 

cardiology. – Kharkiv National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, 

Kharkiv, 2015.  

Arterial hypertension holds among cardiovascular disease one of the main 

positions and is characterized by steadily increasing prevalence.  

Thesis is devoted to the study of clinical and functional characteristics of arterial 

hypertension (AH) in connection with antihypertensive therapy conducted in different 

classes of duration of the ECG QRS complex in order to increase the efficiency of 

monitoring the treatment of patients with AH on the basis of new scientific data on the 

of duration of the ECG QRS complex in the treatment of AH angiotensin converting 

enzyme (ACE) inhibitors, beta-blockers (BB) and a combination thereof. Found that in 

patients with AH occurring 2 classes ECG QRS duration as without AH, class duration 

<100 ms prevailed over class ≥ 100 ms. 
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Revealed that in the control of AH is more favorable to reduce the severity of 

clinical symptoms is ECG QRS duration class <100 ms, less favorable – ≥ 100 ms. It 

is recommended for patients in class duration of the ECG QRS complex ≤ 100 ms BP 

control exercise lisinopril, bisoprolol and / or a combination thereof of the lack of 

efficacy of monotherapy. Patients in class of duration of the ECG QRS complex > 100 

ms for better AH control combination therapy of ACE inhibitors lisinopril and BB 

bisoprolol as the most safe and effective in controlling blood pressure.  

Annual therapy by ACE inhibitor lisinopril did not significantly impact on the 

duration of the QRS complex in patients in classes duration of QRS ≤ 100 ms and > 

100 ms, but significantly reduced SBP by 17%, diastolic blood pressure by 11%, 

improved HRV (TP increased by 13%, normalized LF / HF) (p < 0,05) in both classes 

the duration of complex QRS. After a year of therapy BAB bisoprolol was revealed a 

significant decrease in SBP of 15%, 9% DBP, HR 7% (p > 0,05) in both classes, more 

pronounced in the class duration of complex QRS > 100 ms, improvement in HRV 

(growth TR 10% normalization LF / HF), and shortening the duration of the QRS 

complex with the transition from Class > 100 ms to 100 ms ≤ class. 

Combination therapy with an ACE inhibitor lisinopril and BAB bisoprolol was 

accompanied by a significant reduction in SBP of 21%, 12% DBP and heart rate at 5% 

(p < 0.05) in both classes of complex QRS, more significant in the class ECG QRS 

complex> 100 ms, with the improvement of HRV (TP growth by 11%, normalization 

of LF / HF) and some reduction in the duration of the QRS complex of ECG 

predominantly in the classroom QRS > 100 ms, which remained in the normal range 

without changing the number of patients in classes. 

Key words: arterial hypertension, class duration of the QRS complex of ECG, 

blood pressure. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 
 

АГ   – артеріальна гіпертензія 

АКШ  – аорто-коронарне шунтування 

АПФ  – ангіотензин-перетворюючий фермент 

АРА   – антагоністи рецепторів ангіотензину 

АСК  – ацетилсаліцилова кислота 

АТ   – артеріальний тиск 

БАБ  – бета-адреноблокатори 

БКК  – блокатори кальцієвих каналів 

БПНПГ  – блокада правої ножки пучка Гіса 

БЛНПГ  – блокада лівої ножки пучка Гіса 

ВЕМ  – велоергометрія 

ВР  – відносний ризик 

ДАТ  – діастолічний артеріальний тиск 

ЕВС   – електрична вісь серця 

ЕКГ   – електрокардіограма 

ЕхоКГ – ехокардіографія 

ІАПФ  – інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту 

ІМ  – інфаркт міокарда 

ІМТ  – індекс маси тіла 

ІХС   – ішемічна хвороба серця 

КДА  – кроково-дискримінантний аналіз 

КДО  – кінцево-діастолічний об’єм 

КСО  – кінцево-систолічний об’єм 

ЛП   – ліве передсердя 

ЛШ   – лівий шлуночок серця 

РСС   – раптова серцева смерть 

САТ  – систолічний артеріальний тиск 

СН   – серцева недостатність 

ССС  – серцево-судинна система 

УО   – ударний об’єм 

ФВ   – фракція вигнання лівого шлуночка 

ФК   – функціональний клас 

ЧСС  – частота серцевих скорочень 

ESH   – european society of hypertension (європейська асоціація з питань  

      артеріальної гіпертензії) 

F    – критерій фішера 

M    – середнє значення 

p    – достовірність статистичного показника 

Sd   – стандартне відхилення середнього значення 

Sp   – помилка відсотка 


