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Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі (СЖЖ) – бүгінгі күні кең тараған патологиялардың бірі болып саналады. Әлемде әртүрлі жүрек-
қантамыр ауруларын емдеуде айтарлықтай жетістіктерге жетуге қарамастан оның таралуы өсіп келеді. Әлемде 37 миллион 
адам СЖЖ зардап шегеді [1,2]. Популяцияның қартаюына, кардиологиялық аурулардың таралуының артуына және жүрек-
қантамыр патологиясы бар науқастардың өмір сүруінің жақсаруына байланысты СЖЖ бар науқастар санының одан әрі өсуі 
күтілуде. 
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Өзектілігі: СЖЖ – жүрек-тамыр аурулары салдарынан болған өлімнің жетекші себебі болып табылады. СЖЖ кезіндегі өлім-жітім 
тиісті жастағы жалпы популяцияға қарағанда 4-10,3 есе жоғары және салыстырмалы түрде, немесе тіпті бірқатар онкологиялық 
аурулардан болатын өлім-жітімнен асып түседі [4]. 
Еуропада барлық емдеуге жатқызудың 5% - ы СЖЖ үлесіне тиесілі. АҚШ - та жыл сайын СЖЖ-мен 1,023 миллион адам 
госпитализацияға әкеледі. ЖҚА бар ауруханаға жатқызылған науқастар арасында СЖЖ  16,7% - да ауруханаға жатқызудың негізгі 
себебі болып табылады. Оның үстіне СЖЖ бар науқастардың 50% - ы 6 ай ішінде, 20 - 25% - ы стационардан шығарылғаннан кейін 
30 күн ішінде қайта емдеуге жатқызылады. АҚШ-та СЖЖ емдеу құны 2012 жылы 30,7 миллиард долларды құрады. 2030 жылға 
қарай оның 127% - ға, яғни  жылына 69,7 миллиард долларға дейін өсуі күтілуде [1-5].  
Сол жақ қарыншаның шығару фракциясы төмен СЖЖ бар (ШФтСЖЖ, ШФ<40%) науқастардағы өлім-жітім СҚ ШФ сақталған СЖЖ 
бар (ШФсСЖЖ, ФВ 50 және >%) науқастарға қарағанда жоғары. СЖЖ кезінде ауруханаішілік өлім-жітім 2-20% құрайды. 
Ауруханадан кейінгі ерте мерзімдегі өлім (стационардан шыққаннан кейін 30 күн ішінде) - 11,3% құрайды [4,5,6,7,8]. Ұзақ уақыт 
бойы миокардтың систолалық дисфункциясы дәстүрлі түрде СЖЖ ауырлығымен байланысты болды.  Қазіргі уақытта ең үлкен 
дәлелді база шығару фракциясы төмен СЖЖ бар емделушілерге қатысты жинақталған. Жүректің сорғы қызметінің бұзылуы 
болмаған кезде СЖЖ симптомдары бар пациенттер санының өсуі аталған шығару фракциясы сақталған СЖЖ (ШФсСЖЖ) 
айналысатын мамандардың назарын аударды, бұның болжамы ШФ төмен СЖЖ сияқты жаман болуы мүмкін. Бірақ сол 
қарыншаның шығару фракциясы сақталған СЖЖ  ШФтСЖЖ- дан азырақ қарастырылады [9].   
Жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттердің шамамен жартысында сол қарыншаның шығару фракциясы сақталған (ШФсСЖЖ). Бұл 
пациенттердің болжамы нашар және шығару фракциясы төмен жүрек жеткіліксіздігі (ШФтСЖЖ) бар пациенттерге қарағанда 
қартаюға, гипертониялық ауруларға және жүрекше фибрилляциясы (ЖФ) бейім. ШФсСЖЖ үшін өмір сүру сапасының төмендеуі, 
еңбекке қабілеттіліктің төмендеуі мен жоғалуы, науқастардың мүгедектілігі мен өлім-жітімінің жоғары болуы тән[10,11].  
Зерттеудің мақсаты: осы тақырып бойынша әдеби шолу жүргізу. 
ШФсСЖЖ патогенезіне қатысты көзқарастың елеулі өзгеруі емдеу тактикасына жаңа тәсілді енгізуді талап етеді, осы ауруды 
емдеуде басқа терапевтік тәсілдердің құрылуына әкеледі. Алайда, бүгінде жалпыға белгілі терапевтік құралдарды пайдалану 
арқылы ШФсСЖЖ ауыратын науқастардың өлім-жітімін төмендетудің сенімді дәлел базасы жоқ. Бұл ШФсСЖЖ үдеуін тежейтін 
жаңа дәрі-дәрмектерді белсенді іздестіруге мәжбүр етеді [7-9]. 
 2016 ж. маусымда жарияланған (PubMed және EMBASE) СЖЖ бар және СҚ ШФ сақталған пациенттердің қатысуымен 1998-2013 
жылдар аралығындағы зерттеулерге жүйелі шолу 62 жарияланымды қамтыды: 19 сипаттамалық клиникалық зерттеулер, 12 
обсервациялық зерттеулер, 31 тіркелім. Мұнда СҚ ШФ  науқастардың 33-40 % сақталғаны анықталды, әрі ең жоғары жиілік 
тіркелім мәліметтері бойынша белгіленді, ал СҚ ШФ 40% - дан 55% - ға дейінгі диапазонда ауытқиды [11,12].  
  СЖЖ бар және  СҚ ШФ сақталған пациенттерде әдетте СҚ өлшемі қалыпты болады, бірақ бұл ретте оның қабырғаларының 
қалыңдауы және / немесе сол жүрекше өлшемінің артуы байқалады. Көптеген пациенттерде СҚ диастолалық қызметінің бұзылуы 
анықталады, оны жиі СЖЖ дамуының себептерінің бірі ретінде қарастырады. Алайда, СЖЖ және СҚ ШФ төмендеуі бар көптеген 
пациенттерде сондай-ақ диастолалық дисфункция (ДД) болады, ал шамалы систолалық дисфункция СҚ ШФ сақталған бірқатар 
пациенттерде байқалады [13-16]. 
 СҚ ШФсСЖЖ бар науқастарды анықтау үшін 2007 ж. Paulus W. соавторлығымен диагностикалық алгоритм әзірленді [14,15]. Бұл 
алгоритм кең таралып, ЖЖМҚ және ЖРКҒҚ Ұлттық ұсыныстарымен СЖЖ диагностикалау мен емдеуде негізге алынды[14,15,16]. 
СҚ ШФсСЖЖ диагнозын қою үшін 3 шартты орындау қажет. І-ші шарт: науқаста СЖ критерийлеріне сәйкес келетін СЖЖ 
клиникалық симптомдары мен белгілерін анықтау (ентігу, физикалық жүктемеге төзімділіктің төмендеуі, ісіну және т. б.) . ІI екінші 
шарт: науқаста сақталған немесе шамалы төмендеген СҚ ШФ ≥50 % және СҚ қалыпты көлемдік көрсеткіштері (СҚ ақырғы 
диастоликалық көлем индексі <97 мл / м2) болуын растау. III үшінші шарты: пациентте СҚ диастолиялық дисфункциясының (СҚ 
босаңсудың бұзылуы немесе оның икемділігінің азаюы) және оның СЖЖ клиникалық симптомдары мен белгілерінің дамуымен 
байланысты болуының дәлелі [14,15,16].  
СЖЖ бар және СҚ ШФ сақталған адамдарда АПФ тежегіштері таңдау препараты болуы мүмкін, өйткені олардың артериялық 
қысым (АҚ) деңгейіне, СҚ қайта моделдеуге, СҚ толуын, тамырлы арнаның тонусын қоса алғанда, гемодинамикалық 
көрсеткіштеріне жағымды әсері дәлелденді. АТФ тежегіштері – тиімділігі  жүрек-қантамыр континуумының барлық кезеңдерінде 
дәлелденген дәрілік препараттардың жалғыз тобы. 30 жылдан астам уақыт бойы клиникалық практикада табысты қолданылатын 
АТФ (АПФ) тежегіштері СЖЖ бар науқастарды емдеудің "алтын стандарты" ретінде қарастырылады, АГ, бүйрек аурулары және 
қант диабеті бар науқастарды емдеуде бірінші қатардағы препараттар болып табылады. АТФ тежегіштерінің бірегейлігі – қос  
терапиялық әсерді көрсетуі болып табылады: II ангиотензиннің агрессивті әсерінің әлсіреуі (прессорлық буын) және тамыр 
кеңейткіш пептид брадикининнің (депрессорлық буын) қорғаныш әсерінің күшеюі. Тромбоциттер агрегациясын тежейтін 
брадикининнің құрамын және плазминогеннің активаторы тежегішінің айналымын арттыру қабілеті, простациклиндердің, азот 
оксидінің және эндотелийзге тәуелді гиперполяризациялық фактордың босатылуын күшейтеді [11,19,20,21]. β-
адреноблокаторлар СЖЖ бар және СҚ ШФ төмен науқастарды емдеудегі негізгі препараттардың бірі болып табылады, өйткені 
оларды қолдану ауру мен өлімнің төмендеуіне әкелгені дәлелденді [11,22]. β-адреноблокаторлар СҚ ШФсСЖЖ кезінде 
нейрогуморальдық модуляторлар ретінде катехоламинге, кенет диастолалық деполяризацияға, атриовентрикулярлы 
өткізгіштікке, жүректің жиырылу жиілігіне (ЖЖЖ), миокардтың оттегіге қажеттілігін, миокардтың эктопиялық белсенділігіне 
және ықтималдығы СҚ диастолалық дисфункцияның дамуымен бірге артатын өмірге қауіп төндіретін аритмиялардың даму 
қаупін азайту арқылы әсер етуі мүмкін. Егде жастағы СҚ ШФсСЖЖ кезінде синус ырғағы кезінде β-адреноблокаторлар СЖЖ 
бойынша емдеуге жатқызу санын төмендетуі мүмкін деген бірқатар дәлелдер бар, алайда клиникалық симптоматиканы жақсарту 
тұрғысынан синус ырғағы бар СЖЖ және ЖФ бар пациенттерде β-адреноблокаторларды қолдану жеткілікті тиімді емес, ал 
дигоксинді қолдану аяғына дейін зерттелмеген [11,22]. 



СЖЖ және СҚ сШФ бар пациенттерді емдеудің заманауи жалпы қабылданған әдістері ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесінің 
блокаторларын қамтиды, бірақ бұл дәрілердің көмегімен нәтижелердің жақсаруына қатысты дәлелді база жеткіліксіз[23]. 
Қорытынды: Қазіргі уақытта ірі рандомизацияланған клиникалық зерттеулерде дәлелді базасы бар препараттар жоқ. Euro Heart 
Survey зерттеуінде АПФ тежегіштерін, бета-адреноблокаторларды, статиндерді, дигоксинді, спиронолактонды қолдану сол жақ 
қарыншаның систолалық, сондай-ақ диастолалық дисфункциясы кезінде бірдей тиімді екендігі көрсетілді, алайда 
препараттардың алғашқы 3 класы өлім деңгейін төмендетеді, ал дигоксин арттырады [19].  Периндоприл жалпы өлім - жітімнің 
төмендегенін көрсетпеді, бірақ сол қарыншаның шығару фракциясы 40% және одан да көп СЖЖ бар пациенттер арасында емдеуге 
жатқызу жиілігін нақты азайтқан [19,20]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ   

СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУР) 

 
Резюме: Приблизительно половина пациентов с сердечной недостаточностью имеет сохраненную фракцию выброса левого 
желудочка (ХСНсФВ). Эти пациенты имеют плохой прогноз и более склонны к старению, гипертонической болезни и фибрилляции 
предсердий (ФП), чем пациенты с сердечной недостаточностью с уменьшенной фракцией выброса (ХСНнФВ). Для ХСНсФВ также 
характерно снижение качества жизни, снижение и утрата трудоспособности, инвалидизация больных и высокая смертность. 
Значительные изменения взглядов на патогенез ХСН с СФВ  требуют новый подход к тактике лечения, приводят  к созданию иных  
терапевтических подходов в лечении этого заболевания. Однако, в настоящее время, отсутствует убедительная доказательная 
база снижения смертности больных ХСН с СФВ при использовании общеизвестных терапевтических средств. Это заставляет вести 
активные поиски новых лекарственных препаратов, призванных сдерживать прогрессирование ХСН с СФВ.  
Ключевые слова: сердце, желудочек, больной, исследование, кардиология. 
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PECULIARITIES OF TREATMENT OF PATIENTS CHRONIC HEART FAILURE PRESERVED  

EJECTION FRACTION OF THE LEFT VENTRICLE 
 
Resume: Approximately half of patients with heart failure have preserved ejection fraction of the left ventricle (Hsnzf). These patients have 
poor prognosis and are more prone to aging, hypertension and atrial fibrillation (AF) than patients with heart failure with reduced ejection 
fraction (CHF). For Hsnzf also characterized by the reduced quality of life, decrease disability, disability of patients and high mortality. 
Significant changes in views on the pathogenesis of CHF with SFV require a new approach to treatment tactics, leading to the creation of 
other therapeutic approaches in the treatment of this disease. However, at present, there is no convincing evidence base to reduce mortality 
in patients with CHF with SFV using well-known therapeutic agents. This leads to an active search for new drugs designed to restrain the 
progression of CHF with SFV.  
Keywords: heart, ventricle, patient, study, cardiology 


