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Resume. The spread of COVID-19 and the changes in clinical symptoms create
unprecedented conditions for the growth of morbidity and mortality, particularly in
patients with cardiac pathology.
The aim of this work is to consider the main aspects of cardiac pathology in patients
with COVID-19.
Resume. The limitation of timely requests for help led to a decrease in
hospitalizations of patients with acute cardiac events, with the progression of heart
failure (especially in older people), which, in a short time, led to an increase in
mortality from cardiovascular diseases. Risk/safety assessment of cardiac drug
combination in COVID-19 patients is becoming essential.
Conclusions. The virus is mutating, but the medical community responds quickly to
news on diagnosis, progression, and treatment COVID-19. The discussion is
controversial, and treatment protocols with the inclusion of drugs with proven
positive clinical results on the basis of clinical trials are constantly updated.
Vaccination allows, if not at 100% of cases, to avoid the disease, nevertheless it make
to reduce its severity and mortality. These factors, taking into account the
characteristics of cardiac pathology, are fundamental for the control of COVID-19.

В п. Коронав русна хвороба 2019 року
(COVID-19) стала серйозним випробуванням
сучасно системи св тово охорони здоров’я
викликала надзвичайну ситуац ю в ус х сферах
життя людини. Ц питання намагалися вир шити
введенням локдаун в на р вн держав та уряд в,
впроваджуючи р зноман тн заходи для запоб гання
поширення в русу та полегшення тиску на установи
охорони здоров’я [1]. Застосован заходи безперечно
обмежили вплив перших хвиль COVID-19, але
порушили алгоритми, лог стику, звичайн шляхи
д агностики та л кування пац єнт в без COVID-19.
Обсяги д агностичних обстежень серцево-судинних
захворювань зменшились у св т на 64% з березня
2019 року по кв тень 2020 року; за 1 р к стрес-тест в
було проведено на 78% менше, ЕхоКГ – на 76%,
д агностичних КАГ – на 55%, що за короткий терм н
призвело до зростання смертност в д ССЗ на 5% [2].
За даними метаанал зу 108 досл джень (n=150000
пац єнт в), розвиток серцево-судинних захворювань
при COVID-19 коливається в д 4,4% в Іран , 11,2% –
у П вденн й Коре , до 24,4% – у США та 48% – у
Франц . Найчаст ше у хворих на COVID-19
реєструють артер альну г пертенз ю (АГ), яка
пов'язана з смертн стю та надходженням пац єнт в у
в дд лення нтенсивно терап у 2,6 раза част ше [3].
Ц аспекти набувають особливо значущост в ос б
старшого в ку з зб льшенням у них р зних
коморб дних стан в. І хоча п д час пандем пац єнти
старшого в ку стають б льш обмежен у ф зичн й
активност сп лкуванн , х зосередження у будинках
престар лих сприяє поширенню
нфекц
з
зростанням
загострень
снуючих
хрон чних
захворювань, ускладнень COVID-19 та показник в
смертност [4].
Враховуючи високу поширен сть АГ та
рекомендац
першочергового
призначення
нг б тор в ( ) анг отензин перетворювального
ферменту (АПФ) або блокатор в рецептор в
анг отензину ІІ
(БРАІІ), тривожним та не
визначеним було питання щодо л кування
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препаратами, у механ зм д яких снує вплив на
АПФ. З’ясовано, що рання стад я життєвого циклу
в русу SARS-COV-2 починається з зв'язування б лка
S в русу з AПФ2 кл тини-хазя на. Вважалося, що
АПФ зб льшують концентрац ю АПФ2, що могло
розц нюватися як покращення умов для проникнення
в русу. На противагу ц й думц D. Batlle та сп вавт.
продемонстрували, що циркулююча форма АПФ2,
концентрац я яко
зазвичай невелика, може
конкуруючим чином зв'язуватися з проте ном S
в русу, тим самим запоб гаючи його потрапляння в
кл тину [5]. Встановлено, що АГ д агностують у
29,5% хворих на COVID-19, при цьому в дносний
ризик смерт зростає вдв ч за АГ, пор вняно з
пац єнтами без АГ, а серед хворих на АГ госп тальна
летальн сть у 2,17 раза вище серед пац єнт в, як не
отримують антиг пертензивно терап (7,9 проти
3,2%) [6]. З огляду на м сце АПФ2 у розвитку
COVID-19, важливими є дан про в дсутн сть
негативного впливу АПФ [7,8].
Для оц нки ефективност л кування важливо
визначити показники, як доц льно контролювати.
Виявлено
роль
системного
васкул ту
та
опосередкованих циток нами порушень згортання
кров , в дпов дальних за пол органну недостатн сть у
пац єнт в з тяжкими ускладненнями COVID-19.
Визначено, що м оглоб н та С-реактивний б лок
(СРБ) – специф чн фактори ризику, що пов’язан з
смертн стю
т сно корелюють з недостатн стю
орган в при COVID-19 [9]. Кард ологи особливе
значення прид ляють порушенням л п дного обм ну.
X.Wei з спiвавт. визначили, що р вн загального
холестерину (ХС)
ХС л попроте н в
низько
щ льност (ЛПНЩ) були значно нижчими у пац єнт в
з COVID-19 пор вняно з контрольними пац єнтами
(р <0,001), а найнижч показники ХС ЛПНЩ були у
пац єнт в у критичному стан . Значення ХС ЛПНЩ
та загального ХС зворотньо корелювали з СРБ та ІЛ6 та позитивно корелювали з к льк стю л мфоцит в
[10]. В нш й робот з наведенням кл н чного випадку
COVID-19 спостер гали зниження майже наполовину
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значення ХС, що супроводжувалося низькими
р внями ХС л попроте н в високо щ льност ХС
ЛПНЩ паралельно з
зб льшенням СРБ
л мфоцитопен єю на п ку захворювання. П сля
л кування з використанням штучно вентиляц
легень
п дтримуючо терап при виписуванн
пац єнта (60-й день) загальний ХС повернувся до
початкових значень [11]. П сля проникнення в
кл тину РНК-в рус вимагає велико к лькост
внутр шньокл тинного холестерину жирних кислот
для утворення репл кац йного комплексу. J. Glende
сп вавт. показали, що багат на холестерин мембранн
м кродомени
полегшують
взаємод ю
мж
поверхневим гл копроте ном S SARS-CoV-2 АПФ2.
АПФ2
CD147, що знаходяться на мембран ,
пов'язан з л п дними плотами, можуть д яти як
рецептори
SARS-CoV-2
[12].
Збалансована
статинами мунна в дпов дь оптим зує ефективн
внутр шн антив русн захисн реакц кл тинихазя на при зараженн
SARS-CoV-2. Зниження
внутр шньол карняно смертност протягом 30 дн в
(ВР 0,47, 95% ДI 0,36 -0,62, р <0,001) асоц ювалося з
прийомом статин в [13].
Нац ональн протоколи для ведення хворих на
COVID-19
часто коригуються
потребують
гнучкост , оск льки хвороба не до к нця вивчена.
І нг б тор шляху ІЛ-6 (тоцил зумаб) рекомендовано
при значно п двищених маркерах запалення та
п двищених
р внях
прозапальних
циток н в
(включаючи IЛ-6), як пов'язан з критичними та
летальними випадками COVID-19 [14],
що
п дтверджено
результатами
досл дження
RECOVERY у пац єнт в з COVID-19, ускладнених
г покс єю (насичення киснем <92% або при
необх дност киснево терап ) та системним
запаленням (СРБ ≥75 мг/л). Тоцил зумаб покращував
виживання (p<0,0001) та сприяв виписуванню з
л карн протягом 28 дн в (p<0,0001) [15]. Ремдесив р
дов в свою активн сть проти важкого гострого
респ раторного
синдрому
SARS-CoV-2.
Американське товариствао нфекц йних хвороб
(IDSA) та Нац ональний нститут охорони здоров’я
(NIH) пропонують використовувати ремдесив р у
госп тал зованих
пац єнт в,
як
додатково
потребують кисню [16, 17].
Найб льш
протир ччя
стосуються
г дроксихлорох ну та вермектину. ВООЗ не
рекомендує г дроксихлорох н, рунтуючись на даних
30 досл джень з залученням понад 10 000 пац єнт в з
COVID-19 [18]. Але б льше суперечностей
стосується
вермектину.
Окрем
автори
демонструють його ефективн сть [19, 20].
Вт м,
IDSA
NIH
пропонують заборонити його
застосування поза показами в амбулаторних або
госп тал зованих пац єнт в з COVID-19 [16, 17],
посилаючись на дан метаанал зу 16 досл джень, де
не вдалося ч тко встановити впливу вермектину на
смертн сть, потребу в нвазивн й вентиляц та
тривал сть госп тал зац [21].
В
Укра н
сьогодн
використовують

оновлений протокол «Надання медично допомоги
для л кування коронав русно хвороби (COVID-19)»
МОЗ Укра ни в д 11 листопада 2021 року
2495,
в дпов дно до якого стратег я ведення пац єнта
(дорослого чи дитини) залежить в д ступеня тяжкост
переб гу (легкий, середн й тяжкий, критичний)
захворювання м сця л кування – стац онарно чи
амбулаторно. В н певною м рою в дпов дає снуючим
у св т
вищевикладеним аспектам. Розпочинати
л кування
рекомендовано
з
повноц нного
харчування та в дпов дно рег дратац .
Серед
жарознижувальних засоб в розглядають парацетамол
бупрофен. Зважаючи на тривалу ммоб л зац ю,
доц льно
призначити
антикоагулянти
(низкомолекулярн
гепарини). Кортикостеро ди
(дексаметазон /г дрокортизон /метилпредн золон)
призначають лише тим, хто потребує киснево
п дтримки, а антибактер альн засоби – т льки при
п дтверджен й бактер альн й нфекц
або при
об рунтован й п дозр на не (починаючи в д
захищених пен цил н в/ макрол д в/цефалоспорин в
ІІ покол ння до респ раторних фторх нолон в/
цефалоспорин в
ІІІ
покол ння,
захищених
цефалоспорин в до карбапенем в або тайгецикл ну
або
ванком цину).
У
перш
п’ять
дн в
рекомендований против русний препарат фав п рав р
(хоча у св т дан суперечлив ) або ремдесив р. При
тяжк й пневмон можна розглянути введення 10%
муноглобул ну. Не ран ше 7-го дня при швидк й
декомпенсац дихання, зростаюч й потреб в кисн ,
перебуванн на нвазивн й механ чн й вентиляц
легень протягом не б льше 24 годин, п двищенн СРБ
понад п’ять раз в в д референтного значення у
додаток до терап кортикостеро дами призначають
тоцил зумаб. При легкому або середньому переб гу,
але з високим ризиком прогресування COVID-19 до
тяжкого, у перш п’ять дн в призначають комб нац ю
нших моноклональних антит л (бамлан в маб та
етесев маб). На ус х етапах л кування необх дний
суворий контроль ризику та безпеки за допомогою
лабораторних показник в у динам ц та використання
шкали IMPROVE Bleed Score для оц нки ризику
кровотеч , шкали IMPROVE DD для оц нки ризику
венозних тромбоембол чних под й п сля виписки з
стац онару та шкали Падуа для оц нки ризику
розвитку венозно тромбоембол . Переб г вважають
критичним за наявност
одного або дек лькох
наступних стан в: гострий респ раторний дистрес
синдром, сепсис, зм нена св дом сть, пол органна
недостатн сть,
що
потребує
додаткового
п дтримуючого
анестез олог чно-реан мац йного
супроводу [22].
Ви новок. Час плине, з’являються нов дан .
В дбувається еволюц я в русу, в н пристосовується,
нов штами на даному етап стають б льш
в рулентними. Ймов рно, б льш ранн й початок
л кування до розвитку ускладнень з динам чною
оц нкою
лабораторних
та
нструментальних
показник в при адекватност та усв домленост
населення з застосуванням ус х проф лактичних
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заход в (концепц я «швейцарського сиру») та
еп дем олог чного контролю з максимальним
охопленням вакцинац єю сприятиме гальмуванню та
зниженню розповсюдженост
COVID-19 та
смертност в д нього.
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