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20,3 % пацієнтів, 3,9 % хворих отримували комбіновану 
терапію�� 

Групу контролю (n=18) склали пацієнти з інфарктом 
міокарда без порушення вуглеводного обміну��

Статистичну обробку результатів дослідження про-
водили за допомогою пакету статистичних програм 
Statistica for Windows v�� 6��0�� Статистично достовірною 
вважалася відмінність при p<0,05��

результати дослідження та їх обговорення. 
В основну групу дослідження включено 14 хворих на 

ЦД 2 типу�� Необхідно відмітити більшу кількість жінок 
серед пацієнтів у групі з супутнім ЦД у порівнянні з гру-
пою контролю відповідно 61,4 % і 32,0 % (р<0,05)��

Нормальна вага з індексом маси тіла (ІМТ)<25 кг/м2 
зафіксована у 4 (28,6 %) пацієнтів, у 7 (50,0 %) обсте-
жених була зареєстрована надмірна вага (ІМТ>25, але 
<30 кг/м2), ожиріння відзначалося у 4 (21,4 %) хворих�� 
Осіб з підвищеною вагою і ожирінням було достовір-
но більше в групі хворих з інфарктом міокарда і ЦД 
2 типу в порівнянні з групою контролю 71,4 і 30,8 %, 
відповідно��

Середня тривалість перебігу ЦД 2 типу становила 
7,6±0,1 років�� У 45,4 % пацієнтів тривалість хвороби бу-
ла від 1 до 5 років, у 28,5 % від 6 до 10 років, у 23,5 % 
більше 10 років�� У решти хворих (2,6 %) ЦД 2 типу був 
встановлений під час госпіталізації, що свідчить про піз-
ню діагностику цього захворювання у деяких випадках��

У хворих на ЦД 2 типу первинний інфаркт міокарда 
розвинувся у 65,6 % пацієнтів�� У 33,4 % випадків вияв-
лено повторні ІМ, що значно перевищувало показник 
групи контролю (17,1 %; р<0,05)�� Отримані результа-
ти узгоджуються з опублікованими даними [3], згідно 
з якими у хворих на ЦД повторний інфаркт міокарда 
фіксується майже втричі частіше, ніж у загальній по-
пуляції [14]�� 

Серед хворих на ЦД 2 типу в ранньому постінфарк-
тному періоді (3-4 тижні після інфаркту міокарда) АГ 
зареєстрована 78,6 % випадків, у групі контролю – у 
61,1 %�� Середнє значення систолічного АТ (САТ) у па-
цієнтів з ЦД 2 типу становило 177,2±1,6 мм рт�� ст��, що 
був вище, ніж у хворих без ЦД (165,2±2,9 мм рт�� ст��, 
p<0,05)�� Так само відрізнялися середні показни-
ки діастолічного АТ (ДАТ) – 90,6±1,4 мм рт�� ст�� і 
79,2±1,9 мм рт�� ст��, відповідно (таблиця)��

Як можна бачити з даних, наведених у таблиці, у хво-
рих з супутнім ЦД 2 типу достовірно частіше діагносту-
валася АГ – 11 (78,6 %) проти 10 (55,6 %) у групі 
порівняння(р<0,05)�� Перебіг АГ у хворих на ЦД 2 типу з 
інфарктом міокарда був тяжчим, ніж у групі контролю, що 
узгоджується з сучасними уявленнями щодо негативного 
впливу хронічної гіперглікемії на функцію коронарних 
судин [6]��

Середня тривалість АГ у хворих на ЦД (10,0±3,5 років, 
p<0,05) достовірно перевищувала стаж захворювання у 
хворих без ЦД (8,6±2,1 років)�� Наявність АГ у пацієн-
тів з ЦД 2 типу було асоційовано з глибшим ураженням 
міокарда�� Так, серед пацієнтів з трансмуральним ГІМ 
(п=10) АГ відзначалася у 92,5 % випадків, тоді як серед 
пацієнтів з інтрамуральним інфарктом міокарда (п=4) у 
71,9 % випадків�� 

Також, отримані нами результати свідчать, що у па-
цієнтів з ЦД 2 типу значно частіше спостерігався ати-
повий початок ГІМ, що зумовлювало більш пізнє звер-
нення по медичну допомогу та відстрочення початку 
терапії�� Так, серед хворих на ЦД звернення по медич-
ну допомогу у перший день захворювання відзначено 
у 73 % жінок і у 82 % чоловіків, тоді як 85 % жінок і 
91 % чоловіків без ЦД починали лікування з першого 
дня захворювання частіше, що, відповідно, забезпечу-
вало кращі результати лікування�� Наші дані, у ціло-
му, узгоджуються з даними, які підкреслюють, що ЦД 
ідентифікований як незалежний предиктор атипових 
симптомів інфаркту міокарда�� Менше пацієнтів з ЦД 
перед ГІМ мають постійний біль у грудях (63,1 про-
ти 68 %), діафорез (60,1 проти 65,6 %), відчуття вто-
ми (16,7 проти 18,3 %) та інші, що зумовлює затримку 
госпіталізації хворих та початок лікування [7]��

Висновки
1. У групі пацієнтів з цд 2 типу переважали особи 

жіночої статі. Частіше зустрічалися надмірна вага тіла 
і ожиріння, а також артеріальна гіпертензія.

2. наявність супутнього цд 2 типу негативно впли-
вала на перебіг інфаркту міокарда, що частіше мав 
атиповий початок і більш тяжкий перебіг. 

3. наявність аГ у пацієнтів з цд 2 типу було асоцій-
овано з глибшим ураженням міокарда.

4. ризик серцево-судинних катастроф у хворих на 
цд 2 типу залежить від ступеню компенсації вугле-
водного обміну, стажу захворювання, тривалості та 
вираженості аГ.

Таблиця 
наявність гіпертонічної хвороби і показники артеріального тиску у пацієнтів з інфарктом міокарда

Група аГ Кількість (n/%) СаТ, мм рт. ст. даТ, мм рт. ст.

Пацієнти з ЦД (n=14) +
-

11/78,6
3/21,4

177,2±1,6
130,8±1,9

90,6±1,4
85,2±2,9

Пацієнти без ЦД (n=18) +
-

10/55,6
8/44,4

165,2±2,9
129,0±3,1

79,2±1,9
75,3±3,1




