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У пацієнтів похилого віку високий 
ризик смерті після серцевого нападу

Метою дослідження, 

проведеного профе-

сором Франсуа Шіль 

(Francois Schile et al., 

Університетська клініка 

Беасон, Франція), було 

зафіксовано рівень ви-

користання препаратів, 

що рекомендовані для 

лікування інфаркту 

міокарда в два різні 

періоди часу у пацієнтів 

похилого віку, та оцінити їх 

вплив на рівень смертності че-

рез один місяць після інфаркту. 

Це дослідження було про-

ведено в регіоні Franche-Comte 

на сході Франції з населенням в 

1,2 млн жителів. За період шість 

місяців у 2000 р. та приблизно 12 

місяців у 2005–2006 рр. науковці 

занотували характеристики 

всіх пацієнтів, госпіталізованих 

з приводу серцевого нападу, а 
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також лікування, яке вони от-

римали. Дослідники помітили, 

що у 2005 р. пацієнтів лікували 

значно краще, з частішим викори-

станням терапії, рекомендованої 

в експертних керівництвах. Зо-

крема, збільшення використання 

рекомендованої терапії призвело 

до 50% зменшення смертності се-

ред пацієнтів похилого віку – від 

17,2% у 2000 р. до 8,5% у 2005 році.

Серцево-судинні захворюван-

ня є провідною причиною смерті 

в Європі, і понад третина від усіх 

госпіталізацій із серцевими на-

падами припадає на пацієнтів 

похилого віку (старше 75 років). 

Проте більшість смертей 

стається у людей похилого віку, 

а рівень їхньої смертності вдвічі 

вищий, ніж серед молодших 

пацієнтів. Хоча пацієнти похилого 

віку мають особливо високий ри-

зик смерті, вони часто отримують 

менш ефективне лікування. Це 

відбувається почасти тому, що 

досить часто вони мають про-

типоказання до такої терапії або 

вищий ризик розвитку ускладнень, 

викликаних препаратами. Дотепер 

не проведено оцінки положення, 

чи є збільшене використання реко-

мендованого лікування і стратегій 

у пацієнтів похилого віку допусти-

мим, безпечним і ефективним у 

впливі на наслідки у таких хворих. 

«Пацієнти похилого віку, які 

страждають від серцевих нападів, 

перебувають у групі високого 

ризику розвитку смерті, оскільки 

вони в цілому слабші і можуть 

бути більш схильними до побічних 

ефектів препаратів. Проте вони 

мають індивідуальну користь 

від використання лікування, 

рекомендованого існуючими 

керівництвами, що допомагає знач-

но знизити рівень смертності», – 

каже професор Шіль.

Результати дослідження 

підкреслюють важливість засто-

сування терапії, рекомендованої 

керівництвами, для всіх пацієнтів, 

особливо тих, хто має найвищий 

ризик, – людей похилого віку. 

Дані, отримані професором Шіль, 

підтверджують попередні звіти про 

те, що у старших та більш вразли-

вих пацієнтів покращання якості 

допомоги асоціюється із кращим 

тривалим виживанням, а застосу-

вання лікування, рекомендованого 

групами експертів, може спричи-

няти кращі наслідки. Європейське 

товариство кардіологів нещодав-

но опублікувало керівництво з 

лікування однієї з форм серцевого 

нападу – гострого коронарного 

синдрому без елевації сегменту 

ST, де деталізовано рекомендації 

для особливих випадків у пацієнтів 

похилого віку, які розглядаються 

як особлива популяція, що вимагає 

нестандартного лікування.

За матеріалами доповіді про-

фесора Франсуа Шіль «Elderly 

Patients are at Higher Risk of 

Death after Heart Attack» 2 ве-

ресня 2008 р. на Європейському 

конгресі кардіологів, Мюнхен

Не все так песимістично 

для гурмана, особливо, якщо 

він любить чорний шоколад, 

інколи – склянку червоного вина 

і чашку зеленого чаю для по-

кращання травлення. Порада 

випивати «два бокали червоного 

вина на добу» для профілактики 

серцево-судинних захворювань 

поширюється не лише на загальні 

знання, а й з’являється навіть 

в мультфільмі про Сімпсонів. 

«Останні дослідження чітко 

вказують, що його вплив знач-

ний і перебуває в межах рівня 

безперечного громадського 

здоров’я», – заявив професор 

де Гаетано, кажучи про «гірко-

солодкий зв’язок» між гурманом 

та його серцем. Мета-аналіз, про-

ведений на даних з 13 досліджень, 

що включали 209 418 суб’єктів, 

показав, що відносний ризик роз-

витку серцево-судинного захво-

рювання, що асоціюється з ужи-

ванням вина, становить 0,68 (95% 

CI, 0,59–0,77) порівняно з тими, хто 

його не п’є. Цей статистично зна-

чущий зворотній зв’язок було виз-

начено при вживанні 150 мл вина. 

Проте друга частина цього 

аналізу – щодо помірного вживан-

ня пива, виведена з 15 досліджень, 

до яких було залучено 208 036 

суб’єктів, встановила менш вра-

жаючий відносний ризик 0,78 

(95% CI, 0,70–0,86). На відміну від 

вина, жодного значущого зв’язку 

між вживанням різної кількості 

пива і судинним ризиком не було 

знайдено після мета-аналізу семи 

досліджень із залученням 136 382 

суб’єктів. «Будь-яких висновків 

стосовно пива, – каже професор 

де Гаетано, – зробити неможливо». 

Незважаючи на вагомість 

епідеміологічних доказів про 

помірковане вживання вина, 

все ще існують сумніви щодо 

обґрунтованості досліджень: дехто 

припускає, що «помірні» споживачі 

вина – здоровіші, освіченіші 

суб’єкти, і, відповідно, імовірніше 

може виникнути похибка в 

інтерпретації дослідження за дани-

ми спостережень. У дослідженнях, 

де контролювалися такі невідомі 

фактори, що здатні принципово 

вплинути на результати, отриму-

вали протективні результати, про-

те неузгодженості залишаються. 

Дослідження щодо надлишкового 

вживання не продемонструва-

ли протективного впливу. Лип-

невий звіт в Journal of Clinical 

Endocrinology and Metabolism 

засвідчив, що американці, які 

п’ють більше рекомендованих у 

США двох (для чоловіків) і однієї 

(для жінок) порцій алкоголю на 

добу, мають підвищений ризик ви-

никнення метаболічного синдрому. 

Насолода для гурмана: вино, чорний шоколад 
і зелений чай корисні для вас! 

Трохи вина, але не пива, і зелений чай 
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Новини конгресу ЄТК-2008, 
Мюнхен

Дослідження EUROASPIRE III 

(EUROpean Action on Secondary 

and Primary Prevention by 

Intervention to Reduce Events) про-

водилось у 2006–2007 роках серед 

8945 пацієнтів з ішемічною хворо-

бою серця (ІХС). Дані про пацієнтів 

віком від 18 до 80 років надходи-

ли з лікарень 22 європейських 

країн. У середньому через 15 

місяців після госпіталізації з при-

воду ІХС пацієнти були опитані 

та обстежені. При опитуванні 

пацієнтів оцінювали наявність 

звички курити, готовність кину-

ти курити і терапію нікотинової 

залежності. Самостійно оцінені 

звички курити верифікували 

шляхом вимірювання на ви-

доху монооксиду вуглецю як 

індикатора статусу курця. 

Результати засвідчили, що 

майже одна п’ята (17%) усіх 

пацієнтів були активними курця-

ми. Дослідники виявили значну 

різницю в частоті куріння між 

залученими європейськими 

регіонами – від 10 до 24%. Хоча в 

цілому куріння рідше зустрічається 

серед жінок порівняно з 

чоловіками (11% проти 19%), 

насторожує той факт, що 50% 

серед жінок молодше 50 років 

є активними курцями. Продо-

вження куріння пацієнтами з ІХС 

має негативний прогностичний 

вплив і спричиняє високий ризик 

виникнення повторних подій та 

смерті. Попередні дослідження 

показують, що припинення 

куріння, лікування нікотинової 

залежності та мотивація кину-

ти курити після госпіталізації з 

приводу ІХС на теперішній час є 

недостатніми серед пацієнтів по 

всій Європі. Тобто, існує значний 

потенціал у профілактиці шля-

хом сприяння відмові від куріння 

і покращанні усвідомлення і 

лікування нікотинової залеж-

ності у пацієнтів з ІХС. 

Д-р Хедріч (Dr. Heidrich) та 

колеги виявили, що як серед 

жінок, так і серед чоловіків, тільки 

половина пацієнтів, які курили 

до госпіталізації, кинули кури-

ти після виписки. Знову ж таки, 

дослідники визначили значну 

різницю між регіонами – від 27 до 

66%. Майже всі курці повідомили, 

що їм було рекомендовано кину-

ти палити, проте лише незнач-

на кількість пацієнтів отримала 

більш інтенсивну підтримку у 

вигляді поведінкової терапії 

(курси або клінічне лікування 

нікотинової залежності – 5% або 

нікотинзамісна терапія – 12%). 

При опитуванні щодо готовності 

кинути палити лише полови-

на активних курців повідомили 

про намір припинити курити в 

найближчому майбутньому, на-

приклад, протягом наступного 

місяця (21%) або протягом півроку 

(29%). Близько двох третин курців 

повідомили про зменшення ча-

стоти куріння після виписки, а 

11% припинили палити на певний 

період, проте потім знову почали. 

Результати доводять, що 

куріння залишається важли-

вою проблемою для пацієнтів 

із захворюваннями коронарних 

артерій. Прогресування захворю-

вання, повторні серцево-судинні 

події, такі як інфаркт чи інсульт, 

смерть можна потенційно по-

передити або відстрочити, 

якщо пацієнтам з ІХС вдається 

кинути палити. Дослідження 

показує, що усвідомлення та 

вплив на куріння досі недостатні. 

Варіанти добре поставленого 

та багатообіцяючого лікування, 

такі як поведінкова терапія і 

нікотинзамісна терапія, без сумніву 

використовуються недостатньо. У 

групі пацієнтів найвищого ризику 

потрібно використовувати більш 

інтенсивні та мультидисциплінарні 

підходи до лікування. 

Дослідження EUROASPIRE 

III було підтримано необмеже-

ними освітніми грантами для 

Європейського товариства 

кардіологів такими компаніями: 

AstraZeneca, BristolMyersSquibb, 

GlaxoSmithKline, Pfizer, 

Sanofi-Aventis, Servier, Merck/

Shering-Plough та Novartis.

За матеріалами доповіді д-ра 

Яна Хедріч (Dr. Jan Heidrich) «50% 

of Patients Continue to Smoke after 

Coronary Heart Disease» 2 ве-

ресня 2008 р. на Європейському 

конгресі кардіологів, Мюнхен

50% пацієнтів з ішемічною хворобою серця надалі палять

Механізми, 

що покладені 

в основу без 

сумніву корис-

ного впливу 

вина, були 

обмежені в 

основному 

метаболізмом 

жирів, станом 

гемостазу і 

специфічними 

антиоксидант-

ними і вазоре-

лаксуючими властивостями його 

поліфенольних компонентів. 

Останні є поточним пояснен-

ням позитивних ефектів шо-

коладу та зеленого чаю на 

ендотеліальну функцію, що 

вивчались Афінською групою 

д-ра Чараламбос Влачополус 

(Dr Charalambos Vlachopoulos) 

Дослідження, представле-

не групою д-ра Влачополуса в 

червневому випуску European 

Journal of Cardiovascular Prevention 

and Rehabilitation, виявило, що 

показник потоком-викликаної 

дилатації плечової артерії значно 

підвищується після вживання зе-

леного чаю, досягаючи піку 3,9% 

через 30 хвилин після застосуван-

ня. У суб’єктів, які вживали напій з 

кофеїном або гарячу воду, такого 

підвищення виявлено не було. 

Хоча вживання чорного 

чаю асоціювалось з покращан-

ням коротко- та довготривалої 

функції ендотелію, це було перше 

дослідження, яке показало корот-

котривалий позитивний вплив зе-

леного чаю на великі артерії. Інші 

дослідження вже показали, що зе-

лений чай зменшує ендотеліальну 

дисфункцію у курців. 

Зелений чай, що походить з Ки-

таю, а нині вживається по всьому 

світу, виробляється з чистого листя і 

підлягає незначному окисленню під 

час обробки. Користь для серцево-

судинної системи всіх видів чаю, а та-

кож чорного шоколаду та червоного 

вина пояснюється флавоноїдами, що 

в них містяться, та їх антиоксидант-

ною активністю. Проте, вважає д-р 

Влачополус, флавоноїди зеленого 

чаю можливо є більш сильними 

антиоксидантами, ніж чорного 

чаю, оскільки при обробці остан-

нього не проводилось окислення. 

За матеріалами доповіді про-

фесора Джованні де Гаетано 

(Professor Giovanni de Gaetano) 

з Католицького Університету 

Кампобасо, Італія, 31 серп-

ня 2008 р. на Європейському 

конгресі кардіологів, Мюнхен
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Нещодавні дослідження 

підтвердили, що тестосте-

рон позитивно впливає на 

толерантність до фізичного 

навантаження, інсулінову 

резистентність та м’язову силу 

у чоловіків з хронічною сер-

цевою недостатністю (ХСН). 

Лікарі, проте, не бажають 

брати відповідаль ність за при-

значення добавок тестостеро-

ну жінкам через потенційний 

непрямий зв’язок з виникнен-

ням раку молочних залоз.

Для оцінки ефектів тривало-

го призначення тестостерону до 

дослідження були включені 34 

жінки похилого віку (середній вік 

77 років) з вираженою серцевою 

недостатністю. 18 пацієнток було 

рандомізовано до прийому тесто-

стерону (крізь трансдермальний 

пластир) і 16 – до плацебо. Транс-

дермальний пластир обрано з 

огляду на те, що він дозволяє 

швидше припинити лікування 

порівняно з внутрішньом’язовим 

призначенням. Усе лікування про-

водили на фоні максимальної 

медикаментозної терапії. 

Через шість місяців 

спостерігався значний по-

зитивний вплив на первинну 

кінцеву точку – шестихвилинний 

тест ходьби (6MWT) – у жінок, 

які лікувались тестостероном, 

порівняно з тими, хто отримував 

плацебо (p=0,002). До того ж, 

максимальне ізометричне 

довільне скорочення квадри-

цепсу як стандартизований 

засіб для визначення сили 

м’язів, також значно покра-

щилося в групі тестостерону 

щодо плацебо (p=0,003).

Показник потоком-викликаної 

дилатації плечової артерії як 

маркер судинного ушкоджен-

ня, що часто спостерігається за 

серцевої недостатності, також 

значно покращився (p=0,010), 

а показник HOMA-R (тест, 

що оцінює резистентність до 

інсуліну) значно зменшився в 

групі тестостерону (p=0,024). 

Психічний та соціологічний 

опитувальник MacNew (що оцінює, 

як впливає захворювання сер-

ця на психічний, емоційний та 

функціональний стан та щоден-

ну активність) також засвідчив 

значний прогрес в групі тесто-

стерону порівняно з плацебо 

(р=0,030 щодо психічного ста-

ну і p=0,012 – соціального). 

«Призначення тестостерону у 

жінок із серцевою недостатністю 

може мати позитивний вплив, як 

це спостерігається у чоловіків, і 

спричиняти значне покращання 

якості життя», – заявив головний 

дослідник Джузеппе Марацці 

(Giuseppe 

Marazzi). Він 

додав, що 

хоча тестосте-

рон виявився 

безпечним, 

необхідні нові 

дослідження 

для ширшої 

оцінки 

лікування. Група 

також планує 

додаткові 

дослідження 

для пояснен-

ня механізмів, 

що лежать в 

основі пози-

тивних ефектів 

тестостерону 

при серцевій 

недостатності. 

Детальніша інформація з 

цього питання для пацієнтів та 

лікарів на вебсайті для пацієнтів 

Асоціації серцевої недостатності 

Європейського товариства 

кардіологів 

http://www.heartfailurematters.org/ 

За матеріалами постерної 

доповіді д-ра Джузеппе Камініті 

(Dr Giuseppe Caminiti)  і його 

колег з відділу серцево-

судинних досліджень в IRCCS 

в Римі 2 вересня 2008 р.

У Велико бри танії кількість 

передчасних смертей від серцево-

судинних причин постійно 

зменшується порівняно з піковим 

рівнем початку 1970-х років, 

проте серцево-судинні захворю-

вання залишаються провідною 

причиною смерті в цій популяції. 

В дослідженні Whitehall, де 

19000 чоловіків середнього 

віку – цивільних службовців Лон-

дона було обстежено вперше у 

1968–1970 роках, групу смертей 

було оцінено у зв’язку з факто-

рами серцево-судинного ризику, 

занотованими при включенні в 

дослідження. Серед 13442 смер-

тей (71% загальної популяції), що 

стались протягом 35 років спо-

стереження в цьому дослідженні, 

половина виникла із серцево-

судинних причин, решта не була 

пов’язана із серцево-судинними 

захворюваннями. Після внесення 

поправок на вік рівні смертності 

із серцево-судинних та не 

серцево-судинних причин про-

гресивно зменшувались у наступні 

десятиліття спостереження. 

Порівняно з рівнями смертності 

в 1970-х, скориговані за віком рівні 

смертності від серцево-судинних 

причин зменшувались на 24% у 

1980-х, на 44% – у 1990-х і на 56% – 

у 2000–2005 рр. Порівняно з 1970-

ми роками скориговані за віком 

рівні смертності від несерцево-

судинних причин зменшувались 

на 12% у 1980-х, на 17% – у 1990-х 

і на 30% – у 2000–2005 рр.

Незважаючи на значні зміни 

у звичці курити, що сталися 

після включення до дослідження 

Whitehall, курці порівняно з тими, 

хто не курив на момент вклю-

чення, мали 6,3 років різниці в 

очікуваній тривалості життя у віці 

50 років (32,6 років проти 26,3 

років). Високий артеріальний тиск 

(>140 мм рт. ст.) був сильним фак-

тором ризику серцево-судинної 

смертності, проте слабким фак-

тором ризику не 

серцево-судинної 

смертності. На про-

тивагу цьому, висо-

кий рівень холесте-

рину (>5,0 ммоль/л) 

був сильним 

фактором ризику 

серцево-судинної 

смертності, слаб-

ким зворотним 

фактором ризику 

несерцево-судинної 

смертності. При 

оцінці цих трьох 

факторів разом 

було виявлено, що 

чоловіки з усіма 

трьома факторами 

ризику (куріння, 

високий рівень хо-

лестерину і високий 

артеріальний тиск), 

порівняно з чоловіками без них у 

1970-х мали приблизно 10-річну 

різницю в очікуваній тривалості 

Тестостерон покращує ендотеліальну функцію у жінок 
похилого віку з хронічною серцевою недостатністю

Серцево-судинні фактори ризику в 50 років визначають 
десятирічну різницю в очікуваній тривалості життя
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Доповідна записка робочої 

групи Європейського товари-

ства кардіологів по кардіальній 

реабілітації та фізіології фізичних 

навантажень у 2003 рекоменду-

вала забезпечити «заклади та 

служби охорони здоров’я гро-

мадян» інформацією про вплив 

фізично активного способу 

життя на первинну і вторинну 

профілактику захворювань. 

Проте, відповідно до да-

них дослідження кардіальної 

реабілітації в Італії (проект ISYDE), 

хоча переваги активного способу 

життя і було чітко продемонстро-

вано науковими даними, тільки 

невелика кількість європейців, 

зокрема італійців, регулярно 

виконують фізичні вправи, осо-

бливо після розвитку серцево-

судинного захворювання. 

Один з дослідників ISYDE, про-

фесор Ромуальдо Белардинеллі 

(Professor Romualdo Belardinelli) 

вивчав роль танцю в програмі 

фізичних вправ з реабілітації 

пацієнтів. Результати дослідження, 

оприлюднені минулого року, 

свідчать, що інтервальне тре-

нування високої інтенсивності 

зменшує ремоделювання лівого 

шлуночка та покращує аеробну 

здатність і якість життя в групі 

постінфарктних пацієнтів похилого 

віку при додаванні до їх стандарт-

ного медикаментозного лікування. 

Навіть якщо танець не виходить 

природнім, більшість пацієнтів, які 

піддаються реабілітації, відчують 

сексуальне задоволення як міру 

якості життя і будуть із захоплен-

ням продовжувати заняття. Про-

те, вважає д-р Елайн Стейнке 

(Dr Elaine Steinke) з Уїчіто, США, все 

може виявитися не так просто, як 

вони сподіваються; пацієнти із сер-

цевими проблемами повинні бути 

дуже обережними. «Вони можуть 

мати проблеми з відновленням 

сексуальної активності, відчувати 

сексуальну неадекватність, зміни 

сексуального інтересу або зміни 

в характеристиках сексуальної 

активності», – каже вона. На до-

даток, страх, депресія, коморбідні 

стани і препарати можуть впливати 

на відновлення отримання задо-

волення від сексуального життя. 

«Попередні дослідження були 

більше сфокусовані на частоті 

сексуальних стосунків», – додає 

Стейнке, – і, без сумніву, серцеве 

захворювання може вплинути на 

зменшення сексуальної активності. 

Пацієнти непокояться через біль у 

грудях під час статевих стосунків 

або навіть через гостру ішемію 

під час сексу. Існує недостат-

ньо інформації про відновлення 

сексуальної активності. 

Дослідження 2007 року сексу-

ального задоволення у 35 жінок 

з ІМ без елевації сегмента ST або 

нестабільною стенокардією по-

казало, що 49% відновили сек-

суальну активність протягом 12 

тижнів після виписки, 35% не 

були сексуально задоволеними, 

41% – «в основному незадоволені» 

і 24% – «дещо незадоволені». 

Серед тих, хто не відновив сек-

суальну активність, 83% описа-

ли своє бажання як зменшене 

порівняно з таким до хвороби. 

Подальші дослідження, на які 

посилається д-р Стейнке, виявили, 

що чоловіки і жінки відмічали знач-

но меншу сексуальну активність і 

меншу задоволеність після захво-

рювання, ніж до нього. Вік нега-

тивно, а освіта і відчуття здоров’я – 

позитивно асоціювались із 

частотою і задоволенням. 

А якщо не танець або секс, то 

як щодо молитви? Хоча доказів 

рандомізованих контрольова-

них досліджень (РКД) мало, одне 

РКД, представлене в журналі 

Lancet (2005), визначило, що ні 

молитва, ні терапія «музикою, 

уявою і дотиком» значно не впли-

вають на клінічні наслідки після 

катетеризації або черезшкірна 

коронарна ангіопластика. Та-

кож, субаналіз 503 пацієнтів у 

дослідженні ENRICHD, які за-

повнювали Щоденний опиту-

вальник духовного досвіду про-

тягом 28 діб після гострого ІМ (з 

18-місячним спостереженням), 

надав незначні докази того, що 

відвідування церкви або частота 

молитов асоціювалися із серцево-

судинною захворюваністю або 

післяінфарктною смертністю 

від різних причин. Проте, 

оскільки градація А доказів 

будь-яких переваг незначна, 

знахідки з анекдотичних звітів 

не можуть поки що відкинути 

важливість духовності як методу 

психофізіологічної адаптації. 

За даними доповіді профе-

сора Ромуальдо Белардинеллі 

(Prof. Romualdo Belardinelli), 

Італія, на Європейському 

конгресі кардіологів, Мюнхен

Танці, секс або тільки молитва – все, що ви хочете 
випробувати в кардіальній реабілітації 

життя у віці 50 

років (33,3 про-

ти 23,7 років).

«Подовжен-

ня очікуваної 

тривалості 

життя, що 

спостерігалось у 

Великобританії, 

головним чином 

відображає зміни 

у звичці кури-

ти», – висловився 

з цього приво-

ду д-р Роберт Кларк (Dr. Robert 

Clarke). Тільки припинення куріння 

може призвести до різниці в 10 

років очікуваної тривалості жит-

тя з додатковими перевагами, 

що досягаються, починаючи від 

удосконалення харчових звичок 

у популяції або лікування препа-

ратами і до нижчих рівнів інших 

факторів ризику. Мартін Шиплі 

(Martin Shipley) – статистик, який 

координував аналіз даних у 

дослідженні Whitehall, вірить, що 

більший стаж куріння в комбінації 

з навіть вищим артеріальним 

тиском і рівнем холестерину 

дасть можливість передбачи-

ти більшу різницю в очікуваній 

тривалості життя у віці 50 років. 

Професор Майкл Мармот 

(Sir Michael Marmot), який керував 

дослідженням з 1980-х, сказав, що 

«результати дослідження Whitehall 

висвітлюють важливість держав-

них стратегій здоров’я по змен-

шенню рівня серцево-судинних 

факторів ризику в популяції з ме-

тою впливу на тривалість життя». 

За матеріалами доповіді д-ра 

Роберта Кларка 

(Dr. Robert Clarke) «Cardiovascular 

Risk Factors at Age 50 Predict 

a Ten-year Difference in Life 

Expectancy» 3 вересня 2008 р. 

на Європейському конгресі 

кардіологів, Мюнхен

ду д-р Робе

Cl k ) Ті

Новини конгресу ЄТК-2008, 
Мюнхен


