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актуальність. За даними міжнародних реєстрів, 
хворі з цукровим діабетом (ЦД) становлять від 19 до 
23% хворих, госпіталізованих з приводу гострого ін-
фаркту міокарда (ГІМ) [6, 7]�� Добре відомо, що ризик 
смерті в результаті ГІМ у хворих на ЦД значно вищий, 
ніж в осіб без порушення вуглеводного обміну�� При ць-
ому, підвищений ризик смерті у хворих на ЦД в гострий 
період інфаркту міокарда зберігається протягом кількох 
років�� Смертність протягом першого року після ГІМ у 
хворих на ЦД становить 15-34% і досягає 45% протя-
гом 5 наступних років [2, 10]�� Деякі автори [1] ствер-
джують, що при поєднанні ЦД 2 типу і ГІМ пацієнти 
мають більшу кількість ускладнень, таких як артеріаль-
на гіпертензія (64,60 проти 53,28 %) або гіперліпідемія 
(42,24 проти 26,25%), а патологічні зміни утрьох основ-
них коронарних артеріях виявлені у 59,29% пацієнтів 
з ЦД і 40,83% – без порушення вуглеводного обміну�� 
Через 4-5 років частота серйозних серцево-судинних 
подій (50,67 проти 27,72%) і смертність від усіх причин 
(20,00 проти 9,90 %) у пацієнтів з ЦД2 типу була значно 
вищою, ніж у пацієнтів без ЦД [1]��

Поєднання артеріальної гіпертензії (АГ) і ЦД приско-
рює виникнення і прогресування серцево-судинних захво-
рювань�� АГ зустрічається приблизно у 80% хворих на ЦД 
2 типу і у 2-3 рази збільшує ризик гострих серцево-судин-
них подій і смертності в цієї групи хворих у порівнянні з 
пацієнтами без порушення вуглеводного обміну [8]�� При 
цьому встановлено, що у хворих на ЦД високий ризик 
розвитку кардіоваскулярних ускладнень спостерігається 
навіть при невеликому підвищенні АТ, що не досягає зна-
чень 140/90 мм рт�� ст�� [9]��

У лікуванні хворих на ЦД і АГ можуть бути вико-
ристані антигіпертензивні препарати усіх класів, проте 
для хворих з ЦД з високим серцево-судинним ризиком 
особлива роль відводиться блокаді ренін-ангіотензин-
альдостеронової системи (РААС)�� Це пояснюється тим, 
що у хворих на ЦД 2 типу на тлі гіперінсулінемії і гі-
перглікемії підвищується активність РААС, а інгібіто-
ри АПФ посилюють чутливість інсулінових рецепторів 
до тканин і сприяють зниженню рівня глюкози в крові, 
впливають на різні органи і системи організму, включа-
ючи центральну нервову систему, серце та нирки [5, 13]�� 
На жаль, численні дослідження продемонстрували, 
що, незважаючи на призначення антигіпертензивних 
препаратів, у більшості хворих на ЦД 2 типу цільових 

рівнів артеріального тиску (АТ) досягнути не вдаєть-
ся [4, 11, 15]�� Для лікування резистентної АГ однією з 
важливих умов вважають застосування тіазидних діуре-
тиків, оскільки у пацієнтів з ЦД спостерігається підви-
щення резистентності периферичних артерій, викли-
кане ремоделюванням судин та збільшенням об’єму 
рідини в організмі, пов’язаним з інсулінорезистентніс-
тю, гіперінсулінемією та гіперглікемією�� Ці механізми 
підвищують АТ [12]�� Комбінація інгібітору РAAС з се-
чогінним засобом показала сприятливі результати для 
конкретної підгрупи пацієнтів, а саме для пацієнтів з 
серцевою недостатністю [14]��

Оскільки проблема обтяжуючого впливу ЦД 2 типу 
і АГ на наслідки ГІМ не втратила своєї актуальності, 
метою нашого дослідження було виявлення особли-
востей перебігу ГІМ за наявності ЦД 2 типу і АГ для 
обґрунтування оптимальних стратегій лікування��

Матеріали та методи дослідження.
До дослідження включено 32 пацієнти з ГІМ, які 

перебували на лікуванні КМКЛ № 11 м�� Києва протя-
гом 2019 р�� Серед пацієнтів було 19 жінок (59,4 %), се-
редній вік яких становив 65,1±5,3 років, і 13 чоловіків 
(40,6 %) з медіаною віку 58,7±5,6 років�� Передню ло-
калізацію інфаркту виявлено у 58,3 % пацієнтів, задню 
у 41,7 %�� 

Критеріями виключення була наявність ЦД 1 типу 
та розвиток клінічних симптомів ГІМ за добу до госпі-
талізації��

Стан вуглеводного обміну вивчали за вмістом глю-
кози в капілярній крові при госпіталізації та у подаль-
шому натще, перед основними прийманнями їжі�� При 
рівні глікованого гемоглобіну (HbA1c) 6,0-6,8 % при 
госпіталізації на 8-12 добу перебування у лікарні про-
водили пероральний тест толерантності до глюкози 
із навантаженням 75 г глюкози�� Порушення толеран-
тності до глюкози констатували за рівнем глюкози в 
крові від 7,8 до 11,1 ммоль/л через 2 год�� після наван-
таження, а ЦД – при глікемії 11,1 ммоль/л і більше��

Проводили антропометричне обстеження, яке вклю-
чало визначення маси тіла�� Вимірювання АТ і ехокар-
діографічне дослідження здійснювали за стандартними 
методами��

Більшість (68,2%) хворих приймали пероральні цук-
рознижувальні препарати, інсулінотерапію отримували 
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