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Результати: Показники ДФ ЛШ на початку лікування: відмічалося збільшення IVRT, 

зменшення співвідношення Е/А, підвищення КДТ у пацієнтів обох груп у порівнянні зі 

здоровими, що є наслідком гальмування релаксації ЛШ в діастолу. 

Через місяць від початку лікування показники ДФ ЛШ у хворих І групи покращилися, 

але вірогідно не відрізнялись від таких до лікування. У пацієнтів ІІ групи IVRT зменшилось 

на 20,4% (р<0,05), спостерігалось вірогідне зниження піку VA на 8,7%, збільшення піку VE на 

9,5%, співвідношення Е/А – на 21,2%, зменшення КДТ на 30,7% (р<0,05) у порівнянні з 

показниками І групи.  

Висновки: Таким чином, включення до комплексного лікування хворих з поєднання ГХ 

і Ож L-аргініну призвело до покращення ДШ ЛШ.  

 

 

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ  

НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ  

ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 
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Актуальність. Найбільша частота серцево-судинних катастроф у хворих на артеріальну 

гіпертензію (АГ) відмічається в ранкові години після пробудження, що робить показник 

швидкості ранкового підйому артеріального тиску (ШРП АТ) та величину ранкового підйому 

артеріального тиску (ВРП АТ) одним із факторів ризику АГ.  

Метою роботи є  дослідження  впливу внутрішньовенної лазерної терапії (ВЛТ) на ШРП 

АТ та ВРП АТ у хворих на ессенціальну АГ із збереженою фракцією викиду лівого шлуночка 

(ФВЛШ). 

Матеріали та методи. У дослідження було включено 60 осіб (50% чоловіків та 50% 

жінок) віком від 45 до 65 років, з яких  30 хворих на  ессенціальну АГ І стадії зі збереженою 

ФВЛШ увійшли у 1 групу, 30 практично здорових осіб – у 2 групу. Хворим проводилася 

ехокардіографія та добове моніторування артеріального тиску (ДМАТ). ВЛТ здійснювалася 

на апараті «Мустанг-2000», з довжиною хвилі 635 нм, потужністю 1,5 мВт. Тривалість 

процедури 15 хвилин, курс - 10 процедур. 

Результати та їх обговорення. Після проведення курсу ВЛТ тривалістю 10 процедур у 

першій групі  відбулося зниження ШРП АТ на 10,5±3,2 мм.рт.ст./год. для систолічного 

артеріального тиску (САТ), та 5±1,6 мм.рт.ст./год. для діастолічного артеріального тиску 

(ДАТ). ВРП знизилася на 18±4,2 мм.рт.ст. для САТ, та на 6±1,5 мм.рт.ст. для ДАТ (р<0.05). 

Відповідно у другій групі зміни відбувалися в межах референтних величин: ШРП САТ 

знизилася на 5,25±1,4 мм.рт.ст., ДАТ достовірно не змінилася, ВРП САТ зменшилася на 

12,6±2,8 мм.рт.ст., ДАТ зменшилась на 10±1,8 мм.рт.ст.  

Висновок. Після курсу ВЛТ ШРП АТ у першій групі знижувалася на 32,1% інтенсивніше для 

САТ, та на 34,4% для ДАТ, ніж у другій групі, а ВРП на 16,7% більше для САТ, та на 6% 

менше для ДАТ відповідно. 
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Актуальність. Велика загроза для хворих на цукровий діабет (ЦД) – діабетична 

нефропатія (ДН), основна причина інвалідизації та смертності хворих.  

Мета. Оцінка лікування хворих на ДН із застосуванням Еспа-ліпону та без нього. 


